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У статті аналізуються погляди видатного українського істо-
рика М. Максимовича на роль князів Аскольда і Діра у форму-
ванні і становленні державності на Русі в середині ІХ ст. Важ-
ливість питання підкреслював сам М. Максимович, оскільки йшло-
ся про державне утворення на теренах України, існування якого
тривалий час заперечувалося російською імперською традицією.
Ключові слова: Аскольд, Дір, Русь, зовнішня політика, хрещення.

Прихильники євразійської інтеграції заперечують
європейську ідентичність України і стверджують, що
наша країна завжди була і повинна залишатися части-
ною православного «Русского мира». На їх переконан-
ня, європейська інтеграція принесе Україні лише нові
біди, навіть втрату незалежності. При цьому євра зійські
опоненти стверджують, що Україна взагалі ніколи не
мала нічого спільного з Європою. Однак історичні фак-
ти свідчать, що з давніх-давен Україна мала інтенсивні
зв’язки з європейськими державами і до початку
ХVIIІ ст. була самобутнім етнокультурним простором в
Європі на кордоні з Московським царством. Відтак, сьо-
годні, коли український народ робить доленосний циві-
лізаційний вибір, виникає потреба, на основі історич-
них фактів, які до недавнього часу приховувалися від
нас ідеологами Російської імперії і Радянського Союзу,
довести прихильникам євразійської інтеграції, що роз-
виток України був і залишається нерозривно пов’яза-
ний з розвитком європейської спільноти.

Слід відмітити, що для сучасного етапу розвитку
української історичної науки характерна персоніфіка-
ція історичного й історіографічного процесу. Безумов-
но історію творить народ, але його провідне ядро
складають непересічні особистості, призначення яких
своїми ідеями, поглядами, діяльністю й інтелектом ос-
мислювати історичне минуле народу й залишати по-
вчальний досвід для майбутніх поколінь [1, 10]. Осо-
бистість історика, його світогляд, переконання та вне-
сок в історичну науку – це найбільший скарб історіог-
рафії. Аналіз творчої спадщини видатних діячів націо-
нальної історії, котрі стояли біля витоків українського
відродження та впродовж століть давали світовій цив-
ілізації неперевершені зразки сили національного духу,
розуму, інтелекту, дає можливість адекватно рестав-
рувати перебіг історичних подій, оскільки за певними
явищами та ситуаціями стоять конкретні персоналії.

У цьому контексті аксіоматичною постає не-
обхідність ґрунтовного вивчення історичних поглядів
і наукової спадщини одного із зачинателів української
історіографії й українознавства, засновника українсь-
кої академічної та нaукoвo-гуманiтарнoї традиції, виз-
начного українського науковця і культурного діяча –
Михайла Олександровича Максимовича, життєвий
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шлях і наукова діяльність якого становить окрему епоху
в національно-культурному розвитку України.

Навчання та професорство М. Максимовича у
Московському університеті, а також тривале перебу-
вання в російському інтелектуальному середовищі,
ніяк не перешкодили вченому стати «хрещеним бать-
ком» українського національного відродження й ідей-
ним натхненником соборності українських земель [2,
16]. У період русифікації національної культури та
духовності українства перший ректор Київського уні-
верситету св. Володимира сформулював власне бачен-
ня українського історичного процесу, розробив схему
розвитку українського народу, заклавши теоретичні
основи української національної ідеї [2, 17].

Історичний світогляд М. Максимовича формував-
ся в контексті ідей романтизму і народництва. Бага-
тогранна діяльність вченого спрямовувалася на утвер-
дження української ідеї, стрижнем якої було автохтон-
не походження українців, їх духовна єдність, со-
борність українських земель. На основі власних істо-
ріософських поглядів, М. Максимович створив оригі-
нальну концепцію українського минулого від найдав-
ніших часів до кінця ХVІІІ ст., яка репрезентувала пе-
ред світовим товариством один з перших наукових
викладів схеми розвитку українського народу в етніч-
них межах його проживання [2, 18]. Тим самим вче-
ний відіграв вагому роль у самоутвердженні українсь-
кої нації та створенні передумов соборності українсь-
ких земель й державності України.

Наукова спадщина М. Максимовича заслуговує
високої оцінки сучасних істориків, адже історичні
праці науковця вирізняються глибиною аналізу базо-
вого матеріалу й об’єктивністю. Будучи вченим зі світо-
вим ім’ям, він подавав аналіз історичних подій не за-
ангажовано, не в угоду Російським імперським амбіц-
іям, а дійсно з наукового, неупередженого погляду.
Вчений з виваженістю й об’єктивністю звернувся до
дослідження української минувшини, започаткувавши
історичну традицію відображення правдивої, науково
обґрунтованої історії українського народу. М. Макси-
мович вивчав історію своєї Батьківщини, тому праці
вченого наповнені почуттям гідності українського на-
роду, в них акцентується увага на героїчному минуло-
му українців, їх боротьбі за самовизначення на різних
етапах історичного розвитку України. За визначенням
сучасних істориків, науковий доробок М. Максимови-
ча «збуджував до активізації суспільно-політичного
життя та національно-культурного розвитку патріотів
України» [3, 14]. Разом з тим, такий характер наукової
діяльності вченого став головною причиною того, що
праці М. Максимовича не публікувалися понад сто
років. Більше того, ім’я Михайла Олександровича було
майже невідоме українцям. До речі, в цьому контексті
промовистим є факт, що навіть жителі його рідного
с. Богуславець (сучасна Черкаська обл.), тривалий час
не знали, що тут народився перший ректор Київського
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університету, визначний науковець і український вче-
ний-енциклопедист зі світовим ім’ям [3, 16].

Одне із провідних місць у науковій спадщині
М. Максимовича посідають студії з проблеми походжен-
ня та ранньої історії Русі. У 1830–50-х рр. у російській
науці актуалізувалися питання походження перших
правителів Русі і формування державності у Східній
Європі, що поклало початок довготривалій дискусії
про роль варягів у цьому процесі та їхню етнічну при-
належність. Безпосередню участь у цих диспутах брав
і М. Максимович, активно полемізуючи в листуванні і
на сторінках тогочасної періодики з російським істо-
риком М. Погодіним [4]. У той же час перед українсь-
ким вченим постала необхідність не обмежуватися
критикою норманської концепції походження Русі, а
ґрунтовно досліджувати витоки Русі, зокрема й крізь
призму особливостей правління перших відомих Киї-
вських князів Аскольда та Діра.

В українській історіографії погляди М. Максимо-
вича неодноразово були предметом досліджень – нау-
кову спадщину українського вченого вивчали істори-
ки XIX–XX ст. В. Антонович [5], В. Іконников [6],
М. Драгоманов [7], М. Грушевський [8]. Історичну кон-
цепцію М. Максимовича висвітлювали в історіографі-
чних студіях Д. Дорошенко [9], М. Марченко [10],
Л. Коваленко [11], П. Марков [12], В. Короткий [13],
В. Коцур [14], А. Коцур [15]. У різні історичні періо-
ди, залежно від впливу політичної й ідеологічної ко-
н’юнктури, у працях цих дослідників аналізувалися істо-
ричні погляди М. Максимовича крізь призму українсь-
кої національної ідеї. В той же час праці науковців лише
побіжно торкаються вивчення його поглядів на про-
блему витоків та ранньої історії Русі, політичної і
міжнародної діяльності князів Аскольда та Діра, зок-
рема й питання поширення християнства в роки їх
правління, а тому не дають змоги визначити внесок
українського вченого в розробку зазначеної проблеми.

Актуальність обраної нами теми на сьогодні є без-
заперечною, попри те, що проблема витоків Русі й її
розвитку до приходу варягів 882 р. у науковій літера-
турі порушувалась неодноразово, а навколо неї точи-
лися не лише приватні суперечки в Росії та Україні,
але й наукові дискусії. Незважаючи на вивчення про-
блеми протягом кількох століть, у сучасній історичній
науці постаті Аскольда і Діра залишаються дискусій-
ними. В українських істориків немає єдності щодо ряду
важливих питань, які стосуються різних аспектів жит-
тя та діяльності перших київських правителів. Зокре-
ма гострі наукові полеміки викликають імена князів,
їхнє походження та кровна спорідненість, початок,
роки, особливості їх правління на Русі тощо. Більше
того історичне значення діяльності Аскольда і Діра
було незаслужено забуте, а часто й навмисно прини-
жувалося російськими вченими ХІХ ст. на догоду
імперським традиціям. Тому дослідження зазначеної
проблеми М. Максимовичем було покликане віднови-
ти історичну справедливість, підняти завісу міфів і
пропагандистських нашарувань навколо діяльності та
значення перших київських князів. Крім того, наукові
розвідки М. Максимовича видаються надзвичайно
важливими для осмислення ролі Аскольда і Діра у су-
часній українській історичній науці.

Пропонована стаття має на меті систематизувати
та проаналізувати погляди видатного українського істо-
рика на роль князів Аскольда і Діра у формуванні і
становленні державності на теренах України у сере-
дині ІХ ст. Безперечну важливість даного питання нео-
дноразово підкреслював і сам М. Максимович, оскі-
льки йшлося про перше державне утворення на Киї-

вських землях, існування якого тривалий час фактич-
но заперечувалося російською імперською традицією.

Слід зазначити, що друга половина ІХ – початок
Х ст. була переломною віхою в історії східних слов’ян,
що стали на шлях формування державного об’єднан-
ня. Утвердження в Києві Аскольда і Діра в середині
ІХ ст. поклало початок зародженню тут князівської
династії Рюриковичів й формуванню досконалішої
суспільно-політичної структури організації місцевих
спільнот. З цього часу Середня Наддніпрянщина по-
ступово перетворювалася на головний територіально-
політичний осередок Русі. Так, М. Максимович вва-
жав Аскольда і Діра київськими князями, які заснува-
ли перше східнослов’янське державне утворення у
Наддніпрянщині. Вчений наголошував, що вони по-
чали разом князювати в Києві орієнтовно в 864 р. і
правили на Русі вісімнадцять років, до приходу князя
Олега 882 р. Появу князів на землях давньої Русі
М. Максимович пояснював так: «Русские витязи Ас-
кольд и Дир, плывшие по Днепру в Царьгород, спра-
шивали у киевлян: “Чий се градок?”. А тамтешні жи-
телі відповідали: “Було троє братів – Кий, Щек і Хо-
рив, які збудували місто Київ і загинули. А ми сидимо
в їхньому місті і сплачуємо данину хозарам”» [16, 31–
32]. Проаналізувавши повідомлення Нестора в
«Повісті минулих літ», М. Максимович зазначив, що
Аскольд і Дір залишились у місті Києві, а згодом, за
допомогою варягів, відвоювали його у хозар і, таким
чином, стали правителями на Полянській землі [16,
32]. Тобто, на переконання історика, Аскольд і Дір
потрапили на терени українських земель по суті ви-
падково, прямуючи в ІХ ст. до столиці Візантійської
імперії – Константинополя.

Як бачимо, М. Максимович в питанні про період
правління на Русі Аскольда і Діра підтримував гіпоте-
зу тогочасних дослідників, що брати були співправи-
телями ранньої Русі. Зокрема польський хроніст
XV ст. Я. Длугош писав у зв’язку з цим: «Пiсля смертi
Кия, Щека i Хорива, їх дiти i нащадки по прямiй лiнiї
панували над Руссю на протязi багатьох лiт. Нарештi,
спадщина перейшла до двох рiдних братiв – Аскольда
i Дiра» [17, 48]. У цей час до складу Русi Київської
(Куявiї) входили землi полян, древлян, дреговичiв i ча-
стково сiверян (з Чернiговом) [17, 49]. І хоча джерела,
які використовував Я. Длугош при підготовці своєї
праці нам до сьогоднішнього дня залишаються невідо-
мими, версія, що Аскольд і Дір походили від роду кня-
зя Кия набула в подальшому значної популярності се-
ред українських і російських науковців.

У цьому контексті необхідно відмітити, що в су-
часній українській і зарубіжній історіографії Аскольд
і Дір не вважаються співправителями ранньої Русі.
Бiльшiсть істориків вважають, що князь Дір правив
між 838 і 859 рр., а князь Аскольд – між 860 і 883 рр.
З іншого боку, як би не трактувалися ці події у сучасній
науці, аксіомою для М. Максимовича було те, що саме
в часи правління Аскольда і Діра відбувалися процеси
одержавлення території Русі. Далі М. Максимович
намагався знайти відповідь на не менш важливе пи-
тання – звідки на землю слов’ян прийшли Аскольд і
Дір. Досліджуючи цю проблему, вчений детально про-
аналізував «Повість минулих літ», де говорилося, що
у Рюрика були два мужа «не його племені, а бояри»,
яким він не дав «ни града ни села» і «відпросилися
вони до Цесарограда с родом своїм, і рушили обидва
по Дніпру і залишилися в Києві». Разом з ними, на
думку М. Максимовича, у Новгородському князівстві
не стало Русі, оскільки вона перейшла на Дніпро з
Аскольдом і Діром [18, 12].
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М. Максимович вважав, що Аскольд і Дір прийш-
ли на північ разом з трьома варязькими князями –
Рюриком, Синеусом і Трувором, входили до варязької
дружини Рюрика і спочатку виступали під загальною
назвою «варяги», але згодом відділилися вже під влас-
ними іменами. Так і варяги, які відійшли від Рюрика
та приєдналися до руської дружини, виступали під
назвою «Русь» [13, 71]. Доказом того, що Аскольд і
Дір не були варягами за походженням, на переконання
М. Максимовича було те, що їхні імена не звучали по-
німецьки [14, 99]. Більше того вчений вважав, що Ас-
кольд і Дір не були княжого роду і викликали ворожість
у варязьких князів, можливо за те, що відділилися від
них, або за те, що були християнами чи захопили по-
лочан, які входили до Рюрикового князівства [19, 15].

Формування ранньодержавних форм організації
слов’янських спільнот було невіддільно пов’язано з
їхньою зовнішньополітичною діяльністю. Як вважав
М. Максимович, за роки правління Аскольда і Діра
Русь упевнено вийшла на світову арену і стала важли-
вим фактором міжнародної політики. І хоча основою
зовнішньої політики в цей час вже були контакти з
Візантійською імперією, інтереси ранньої Русі охоп-
лювали й інші важливі території – Хозарський кага-
нат, Болгарію, Грузію, Вірменію, Албанію, Азербайд-
жан, Східний Крим, Прикубання (Арсанія) і навіть
віддалений Багдад [20, 45]. Отже, на переконання вче-
ного, зовнішня політика Русі в середині ІХ ст. охоп-
лювала території півдня і південного-сходу, де її при-
ваблювали багаті й сильні держави.

Характер зовнішньої політики ранньої Русі щодо
кожного з державних утворень, на думку М. Макси-
мовича, визначався Аскольдом і Діром, враховуючи,
насамперед, інтереси власної держави. Зокрема з
більшістю зазначених вище державних утворень Русь
часів Аскольда і Діра підтримувала активні торгівельні
та політичні зв’язки [21, 49]. Більше того М. Макси-
мович був переконаний, що інтереси забезпечення
східного тилу спонукали Аскольда і Діра утримувати-
ся від будь-яких конфліктів із Хозарським каганатом.
Учений пояснював це тим, що. з одного боку, каганат
не був серйозною загрозою для ранньої Русі, а з іншо-
го – залишався досить міцним заслоном проти кочо-
вих племен Сходу [22, 53]. Також лояльними, навіть
союзницькими, на думку М. Максимовича, були відно-
сини Русі часів Аскольда і Діра з мадярами, які зму-
шені були під тиском печенігів відійти до Нижнього
Наддніпров’я. В результаті цих процесів, мадяри пе-
рейшли під київський протекторат [23, 54].

Доведеним фактом у сучасній історичній науці є
те, що Аскольд свого часу прийняв титул хакана (кага-
на), під яким його згадує більшість візантійських і
арабських джерел середини ІХ ст. На думку М. Мак-
симовича, це опосередковано засвідчувало претензії
Аскольда на харизматичну «царську» владу, оскільки
титул кагана, що відповідав імператорському (царсь-
кому), був переконливим виявом політичної претенз-
ійності київського володаря [24, 101].

Важливим питанням для М. Максимовича стала й
проблема прийняття християнства київськими князя-
ми, що, на думку вченого, стало результатом їхніх ак-
тивних зовнішньополітичних контактів з Візантійсь-
кою імперією. У сучасній українській історіографії
вважається, що київські князі Аскольд і Дір надто обе-
режно ставилися до християнізації населення Русі. На
думку ж М. Максимовича, це було пов’язано з тим,
що князі усвідомлювали яку загрозу політичному су-
веренітету їхній державі у ІХ ст. могло нести встанов-
лення над нею ідеологічної зверхності будь-якою із

сусідніх держав. З іншого боку, не викликало сумнівів
твердження, що, маючи тісні зовнішньополітичні кон-
такти з християнськими країнами (Візантійською імпе-
рією, Франкською державою та ін.), Аскольд і Дір праг-
нули прийняти християнство та церковне управління
на рівноправних умовах [24, 101]. Хрещення Русі у
середині IX ст., на думку М. Максимовича, було б за-
кономірною подією міжнародного значення, тісно по-
в’язаною із загальною суспільно-політичною ситуа-
цією у світі і мало б значний вплив на подальший куль-
турно-історичний розвиток східних слов’ян. Разом із
тим, запровадження нової релігії ставило перед Рус-
сю надзвичайно важливе завдання визначити власне
місце і стати рівноправною політичною одиницею се-
ред інших країн християнського світу [23, 55].

Таким чином, численні згадки в різноманітних
джерелах про державу Русь середини IX ст., на пере-
конання М. Максимовича, свідчать про активні про-
цеси одержавлення на теренах України в цей період, а
крім того, підтверджують воєнну могутність, значний
економічний і політичний розвиток ранньої Русі. Це,
як вважав вчений, доводило хибність літописної схе-
ми Нестора, створеної, швидше за все, на замовлення
династії Рюриковичів, згідно з якою, Аскольд і Дір були
правителями некнязівського роду і силою захопили
владу в Києві.
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Gedin M.S. Processes of the governmentalization of the territory
of Rus of the middle of the ²Õ c. in scientific heritage of Mykhaylo
Maksymovych. In the article are analyzed the views of the famous
Ukrainian historian M. Maksymovych on the Princes Askold and Dir
role in the formation of statehood in the middle IX c. The importance
of this issue was emphasized by M. Maksymovych, as it was about
the state formation in the Ukraine, existence of that was long denied
by Russian imperial tradition.
Key words: Askold, Deer, Russia, foreign policy, christening.
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²ÑÒÎÐ²ß ÒÀ ÄÓÕÎÂÍÀ ÊÓËÜÒÓÐÀ
ÍÎÃÀÉÖ²Â ÁÓÄÆÀÊÑÜÊÎ¯ ÎÐÄÈ:

²ÑÒÎÐ²ÎÃÐÀÔ²×ÍÈÉ ÎÃËßÄ

У статті узагальнено науковий доробок дослідників з історії та
духовної культури ногайців Буджацької Орди. Окреслені основні
напрями вивчення цієї проблематики, визначено коло питань, що
потребують подальшого наукового пошуку.
Ключові слова: ногайці, кочівники, Буджацька Орда.

Територія Північного Причорномор’я багато
століть, була орбітою активної діяльності кочових тюр-
кських племен, в тому числі і ногайців Буджакськой
Орди, підданих Кримського ханства. Вони заселяли
північнопричорноморські степи з кінця XV – до по-
чатку XIX ст. і залишили значний відбиток в матері-
альній та духовній культурі кримських татар, в етно-
генезі яких (передусім, це стосується кримськотатарсь-
кої спільноти степового Криму) вони відігравали ва-
гому роль. Незважаючи на те, що ногайці українсько-
го степу були останніми кочівниками цього регіону,
їхня духовна культура ніколи не була предметом нау-
кового вивчення. Проте, у багатьох роботах, прямо чи
побіжно, дослідники торкалися означеної проблеми.
Метою цієї статті є виявлення основних напрямів вив-
чення історії та культури ногайців Буджакської Орди,
узагальнення наукового доробку дослідників з цієї
проблематики та визначення кола питань, що потре-
бують подальшого студіювання.

Початком вивчення ногайців Буджакської Орди
умовно можна вважати 1807 р. – час їх остаточного
виселення з краю. В цілому ж, історію вивчення Буд-
жакської Орди можна розділити на три основні періо-
ди: російсько-українська дореволюційна, радянська і
сучасна українська і російська історіографії. При цьо-
му слід відзначити, що зарубіжні автори лише спора-
дично зверталися до деяких аспектів цієї проблемати-
ки або поверхово висвітлювали її в узагальнюючих
енциклопедичних виданнях, не сформувавши, таким
чином, окремої історіографічної традиції [1, 71–91; 2,
203–236; 3, 38–42; 4, 44–46].

У російсько-українській дореволюційній історіог-
рафії першим з істориків, який приділив значну увагу
вивченню ногайців Буджакської Орди був «Геродот
новоросійської історії» – А. Скальковський. У своїх
загальних роботах з історії та статистики він приділив
певну увагу предмету, що цікавить нас. Так, автор, на
основі архівних матеріалів, навів дані з історії но-
гайців, що знаходилися на території майбутнього Но-
воросійського краю [5]. У першій частині фундамен-
тального «Досвіду статистичного опису Новоросійсь-

кого краю» він наводить відомості про розселення
ногайців Буджакської Орди, їх родоплемінний склад,
а також стислу історичну довідку [6, 208–209,292–302].
Ці ж відомості повторюються в іншій його роботі –
«Болгарські колонії в Росії» [7]. Означені роботи важ-
ливі для вивчення територіальних меж Буджакської
Орди, реконструкції їх родоплемінної організації, а
також антропонімії і топонімії. Окремі відомості з
історії Буджакської Орди є також в його «Історії Нової
Січі» [8, 379,387,451,452,482–487]. Ще дві роботи
А. Скальковського спеціально присвячені ногайцям
Приазов’я, які були вихідцями з Буджакської Орди [9,
105–130,147–190; 10, 358–412].

Вагоме значення для вивчення культури північно-
причорноморських і приазовських ногайців має фун-
даментальна робота О. Сергєєва – «Ногайці на Мо-
лочних водах» [11]. У його роботі з історії південно-
українських ногайців кінця XVIII–XIX ст. наголошу-
валося їхнє тюрко-татарське походження, а до
Північного Причорномор’я їх переселив кримський
хан Менглі-Гирей. О. Сергєєв детально аналізує доку-
менти, що стосуються переселення ногайців Буджаксь-
кої Орди на Молочні води, а також їх облаштування і
соціально-економічний розвиток на нових територіях.

Відомий дослідник українського козацтва Д. Явор-
ницький, характеризуючи ногайців України, некритич-
но спирався у висновках на повідомлення про них іно-
земних мандрівників минулого. Хоча, між іншим, він
одним з перших серед істориків висловив міркування,
з приводу релігійності та духовної культури «татар».
На наш погляд, історик помилково вважав, що однією
з причин (разом з бідністю й «огидою до важкої фізич-
ної праці») набігів ногайців на своїх осілих сусідів,
зокрема українців, була «фанатична ненависть до хри-
стиян, на яких вони дивилися, як на собак, гідних усі-
лякого презирства і нещадного винищення» [12, 322].
Численні відомості мандрівників і інші джерела, на-
впаки, свідчать про віротерпимість мусульманських
сусідів України й особливо кочівників-ногайців. По-
ходи на християнських сусідів, з метою пограбування
і захоплення ясиру, мали суто економічні причини та
могли лише прикриватися «мусульманською» фразео-
логією газавату і боротьби з невірними.

У кількох узагальнюючих дослідженнях з історії
України XIX – початку XX ст. згадуються буджацькі
ногайці, але відомості про них носять компілятивний,
дуже загальний характер і не мають значної ваги для
нашої проблеми. Духовна культура ногайців, як пра-
вило, не привертала уваги цих істориків, вони розгля-
дали її тільки як зовнішній до України чинник, причо-
му такий, що грав суто негативну роль в історії. Виня-
ток становлять лише деякі дослідження, наприклад, ті,
що знаходили зв’язок в процесах формування украї-
нського козацтва з традиціями тюркських кочівників
степової України, в тому числі і ногайців [13–16].

Низка питань історії ногайців висвітлювалася ро-
сійськими дореволюційними істориками. Наукове ос-
мислення цієї проблематики почалося вже наприкінці
XVIII – початку XIX ст. [17]. М. Карамзіним вперше
була висловлена помилкова ідея про походження ет-
ноніма «ногайців» від імені золотоординського тем-
ника Ногая [18], яка протрималася до кінця XX в., а
іноді транслюється і зараз. Деякі важливі аспекти
історії ногайців, зокрема й їхній етногенез, були висв-
ітлені в роботах В. Вельямінова-Зернова [19], Г. Пере-
тяковича [20], Н. Арістова [21]. Проте, в полі їх зору
знаходилися, перш за все, ногайці Великої Ногайської
Орди в Нижньому Поволжі і лише побіжно згадува-
лися буджакські ногайці.
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Серед робіт, що стосуються причорноморських но-
гайців, особливо слід відзначити внесок відомого дослі-
дника історії Кримського ханства В. Смирнова. Велику
увагу в своїй фундаментальної монографії [22] автор
приділив відносинам буджакськіх ногайців з Кримським
ханством і Османською імперією. Він звертає увагу на
особливу роль ногайців в подіях історії Кримського хан-
ства і їх відносної самостійності, як від кримців, так і
від турок. Не дивлячись на всю фрагментарність і певну
безсистемність досліджень історії причорноморських
ногайців, дореволюційні учені ввели в науковий обіг
значний масив джерел, сформулювали і поставили пе-
ред наукою низку проблем ногайської історії, а також
запропонували деякі шляхи їх вирішення.

У радянський період дослідження Буджакської
Орди ногайців виходять на новий науковий рівень. Це
відбувається, в основному, вже в другій половині
XX ст. Серед попередніх робіт, слід зазначити окремі
дослідження Ф. Петруня, присвячених історичній гео-
графії Північного Причорномор’я й окремим пробле-
мам їхньої середньовічної історії [23, 155–175; 24, 170–
185; 25], де згадується перебування цього народу на
вказааній території, а також О. Варнеке [26, 161–164;
27, 137–146].

Значний внесок у пояснення питань історії фор-
мування ногайського етносу вніс М. Сафаргалієв. Він
пов’язував походження ногайців з розпадом Золотої
Орди в кінці XIV ст. і відокремленням з її складу Ман-
гитського (Ногайського) юрта. Учений справедливо,
на наш погляд, відводив головну роль в етногенезі
ногайців тюркизованому монгольському племені ман-
гитів і їх лідеру – відомому еміру Едигею, образливе
прізвисько якого «Нохай» (з монгольського «собака»)
і стало назвою його улусних людей. Причорноморсь-
ких ногайців М. Сафаргалієв вважав нащадками пере-
селенців з Великої Ногайської Орди другої половини
XVI ст. [28; 29, 32–56].

Відомим етапом в радянській тюркології була
творчість академіка-лінгвіста М. Баскакова, який, спи-
раючись, в основному, на лінгвістичні матеріали, роз-
робив історико-генетичну класифікацію тюркських
мов. Значення цієї класифікації для історії і етнології
полягає в тому, що схема автора є своєрідним ескізом
генетичних зв’язків тюркських народів, у тому числі й
ногайців [30]. Ученому належить спеціальне дослід-
ження ногайської мови, в якій він намагався, за
північнокавказькими матеріалами, реконструювати
родоплемінну структуру цього народу, а також публі-
кує тамги (родові знаки) ногайських родів [31, 132–
144]. В іншій роботі М. Баскаков аналізує топонімію
Буджака ногайського походження і встановлює, що в
її основі – родоплемінні назви цього етносу, підтверд-
жуючи етнічну близькість буджакських ногайців до
інших споріднених тюркських народів кипчацької гру-
пи – кавказьких ногайців, каракалпаків, казахів тощо
[32]. Відзначимо, що останню проблематику пізніше
розробляв і Р. Керейтов [33].

Класичним дослідженням історії ногайців є пра-
ця Б. Кочекаєва, що присвячена російсько-ногайським
стосункам XV–XVIII ст. [34]. Це дослідження поба-
чило світ 1988 р., але не втратило наукового значення
дотепер. Не дивлячись на те, що предмет монографії
далекий від того, що розглядається нами, автор
піднімає ряд важливих для нас проблем з історії й ет-
нології ногайців. Ним була висловлена думка, що но-
гайський етнос сформувався з «кочових узбеків» Абу-л-
хайр хана, а батьківщиною ногайців він називає тери-
торію межиріччя Уралу і Емби. Б. Кочекаєв одним з
перших наводить розгорнуте аргументування, що спро-

стовує версію про зв’язок ногайців із золотоординськім
темником Ногаєм [34, 22]. Також цим автором було вве-
дено в науковий обіг документ з Архіву зовнішньої по-
літики Росії, який пояснює найважливіший етап етніч-
ної історії буджацьких ногайців – прибуття в Пруто-
Дністровське межиріччя в першій половині XVII ст.
великих орд Орак-оглу і Ормамбет-оглу [34, 108].

Ряд важливих відомостей про історію і культуру
ногайців наводиться також в роботах С. Гаджиєвої [35]
та інших авторів. Проте, в рамках російської (як і казах-
станської) радянської історіографії, що достатньо гли-
боко розглянула основні проблеми історії ногайців Ве-
ликої Орди, лише фрагментарно приділялася увага пред-
мету, що цікавить нас – Буджацькій Орді, тим більше,
таким напрямкам дослідження, як духовна культура.

Певною мірою, спроби подолати ці недоліки мали
місце серед одеських істориків другої половини XX ст.
Слід сказати, що традиції сходознавства, зокрема но-
гаєзнавства, закладені в Одесі у 1920-х рр. і невдовзі
перервані, почали відроджуватися в 1960-х рр. Хоча
такі дослідники, як А. Добролюбський, А. Бачинсь-
кий, Л. Субботін зверталися до ногайської проблема-
тики спорадично. Новою в їх дослідженнях була спро-
ба синтезувати дані письмових джерел (особливо док-
ладний опис Буджака Евлією Челебі) й археологічно-
го вивчення кочівників XV–XVIII ст. У зв’язку з цим,
звертають на себе увагу дві статті А. Бачинського й
А. Добролюбського в співавторстві з історії Буджаць-
кої Орди XVI–XVIII ст. [36, 82–94; 37, 208–222]. Хоча
їх роботи страждають стереотипами, характерними для
марксистської історіографії (так вони вважають, що у
ногайців «зберігалися залишки суспільної власності на
продукти харчування», «пережитки групового браку»,
Буджацьку Орду вони вважають «типовим військово-
грабіжницьким кочовим об’єднанням» [38, 89] тощо),
ці дослідження, безумовно, відкрили новий розділ у
вивченні цієї етнічної спільності, мало не вперше в
науці сконцентрувавши увагу конкретно на ногайцях
Буджака, вказавши на методику вивчення і розкривши
джерелознавчі перспективи теми. Крім цього, А. Ба-
чинський розглянув деякі особливості турецького ад-
міністративного управління Буджаку в XVIII – на по-
чатку XIX ст. [39, 17–23], питання економічного роз-
витку Буджака на пізньому етапі існування орди [40],
а в невеликій роботі стисло прослідкував основні ета-
пи історії одного з ногайських кочових об’єднань, що
розселялося в Пруто-Дністровському межиріччі – Єди-
санської Орди [41, 413–416].

У сучасній українській і російській історіографі-
ях достатньо уваги приділяється проблемі походжен-
ня та історії Буджацької Орди, проте, багато сучасних
українських авторів не тільки не вносять нічого ново-
го в розробку проблеми, але й повертаються до гіпотез
що давно стали анахронізмом. Так, наприклад, Ю. Го-
ман у дисертації знов підтверджує версію про поход-
ження назви ногайців від імені темника Ногая і вва-
жає, що ногайці існували в Північному Причорномор’ї
з XIII ст. [42, 13]. Певний внесок до розробки нашої
проблеми знаходимо в інших роботах останніх років,
зокрема захищених як кандидатські дисертації –
І. Смирнова [43], С. Паламарчук [44], В. Грибовсько-
го [45] та ін. Більш позитивної оцінки заслуговують
дослідження одеського історика С. Гізера. В його ро-
ботах, узагальнених в кандидатській дисертації [46],
дається авторська періодизація проникнення ногайців
у Буджак, а також аналізується соціально-економічний
розвиток Буджакської Орди в XVI–XVIII ст. і причи-
ни її виникнення. Дисертація присвячена вивченню
ряду аспектів історії ногайців на південному заході
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України в кінці XV–XVII ст., на підставі аналізу пись-
мових і археологічних джерел.

Значний внесок у вивчення ногайців Буджака вніс
А. Шабашов, опублікувавши низку статей, присвяче-
них цій проблематиці [47, 85–87; 48, 373–389; 49, 114–
131]. На основі картографічних джерел і списків но-
гайських аулів, він проаналізував назви поселень, які-
походять від імен родових підрозділів, що мешкали в
них, і реконструював родоплемінну структуру Буд-
жацької Орди кінця XVIII – початку XIX ст. [48]. Ав-
тором були виявлені основні і найбільш численні ро-
доплемінні угрупування орди, серед яких кипчаки,
мангити, туркмени, конирати, киргизи, китаї, найма-
ни, керєїти, кияти, кенегеси, келеше [48]. Також було
з’ясовано, що в Буджацькій Орді кількість нащадків
монгольських племен, яка наближається до 1/3 від всієї
чисельності орди, значно більше, ніж припускалося
раніше [49]. Спорадично до ногайської проблематики
зверталися й інші одеські історики – О. Бачинська [50,
9–15], В. Кушнір [51, 114–115; 52, 3–5], які висвітлю-
вали окремі питання щодо ногайців Буджака.

Серед сучасних російських дослідників не можна
не відзначити роботу В. Трепавлова, яка на сьогодні
детально висвітлює найважливіші аспекти історії Но-
гайської Орди [53]. Це дослідження виконано на ос-
нові архівних матеріалів, а також інших східних і зах-
ідноєвропейських джерел, російських літописів тощо.
Автором розглядається її політичний розвиток, дана
серія нарисів, що відображає різноманітні аспекти
життя середньовічних ногайців – історичну географію,
етнічний склад і чисельність населення Орди, її еко-
номіку, державність, відносини з Росією. Гідністю
книги є значний розділ, що присвячений культурі но-
гайців, де згадуються і їх релігійні вірування, але, як і
у інших російських авторів, мало уваги приділено но-
гайцям Буджака. В. Трепавлов розглядає і ступінь дот-
римання ногайцями релігійних догматів ісламу – на-
мазу, рамазану, хаджу, наявність мечетей, їх поховаль-
ну обрядовість, існування духовенства [56, 566–574].

Таким чином, найзначніший прогрес у ногаєзнав-
чих студіях припадає на другу половину XX – початок
XXI ст. З цього часу вперше можна казати про форму-
вання як окремої галузі ногаєзнавства – вивчення Буд-
жакської Орди. Значні досягнення мають місце й у
висвітленні загальних питань ногаєзнавства. Проте,
деякі ключові проблеми цієї дисципліни дотепер за-
лишаються остаточно нез’ясованими, зокрема поход-
ження ногайців, етапи та причини конкретних пересе-
лень на терени Північного Причорномор’я та ін.
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Khudayberdieva O.A. History and spiritual culture of Budzhak Horde
Noghays: historiography review. In the article the previous researches
of scientists in history and spiritual culture of the Budzhak Horde
Noghays are summarized. Main directions of this problem research
are picket out and the questions which need deep study are defined.
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У статті проводиться історіографічний аналіз історичних
праць, виданих у 1860–80-х рр. у Російській імперії, з історії ук-
раїнсько-сербських зв’язків. З’ясовано, що в цей період розшири-
лася розробка історії сербських військових поселень середини
ХVІІІ ст., а також було розпочато розробку проблеми культур-
них та економічних відносин між двома народами.
Ключові слова: серби, українці, відносини, історіографічний аналіз.

Протягом століть існували найширші контакти між
українським і сербським народами, пов’язаними близь-
кістю мови, культури, певною мірою історичною до-
лею, а також православною релігією. Водночас, не

маючи спільних кордонів, ці народи ніколи не воюва-
ли між собою, не виступали відносно один до іншого
агресором чи жертвою, як це було в історії міжсло-
в’янських взаємин і, на жаль, є сьогодні. Цілком при-
родно, що історія українсько-сербських зв’язків ХVІІІ
– початку ХХІ ст. досліджувалася багатьма вітчизня-
ними науковцями, проте історіографія відносин двох
народів не стала предметом окремого дослідження.
Хоча певні зауваження з проблеми відображені як ча-
стини або вступи до монографічних та дисертаційних
робіт В. Дмитрієва [1, 6–11], В. Козлітіна [2, 14–24],
Л. Матьовки [3, 20–31], Є. Пащенка [4, 9–122], О. По-
сунько [5], Н. Стешенко [6], А. Шилової [7, 9–14].

У цій статті ми, не вважаючи список досліджува-
них матеріалів вичерпним, маємо на меті провести
аналіз історичних праць 1860–80-х рр., виданих у
Російській імперії, виявити тенденції та напрямки дос-
лідження історії українсько-сербських зв’язків у ро-
ботах істориків позаминулого століття. Більшість
праць, що вивчаються, тематично стосуються історії
іноземної колонізації південноукраїнських земель або
історії міжнародних зв’язків, передусім, східного пи-
тання. Задля зручності ми розмістили проаналізовані
матеріали у хронологічному (за часом опублікування)
порядку.

У 1861 р. світ побачив «Хронологическій указа-
тель матеріалов для исторіи инородцев Европейской
Россіи» П. Кеппена [8]. Використовуючи дані літо-
писів, «Исторію Государства Россійскаго» М. Карам-
зіна та праці інших учених, закони, документи та гра-
моти, а також акти археографічних комісій, дослідник
вибрав з них згадки про окремі народи й розташував
їх за хронологією. Початок відносин сербів та Росії
П. Кеппен датує VІІ–ХІІ ст., а наступні згадки охоп-
люють період від кінця ХV – до середини ХІХ ст.
Згідно матеріалів, зібраних автором, серби з’являють-
ся на території України від 1723 р. Дані за 1751–
1764 рр. присвячені історії Нової Сербії та Слов’яно-
сербії. Матеріали пізнішого часу фрагментарно пред-
ставляють життя сербів у південній частині України
(сучасні Херсонська й Одеська обл.). Загалом, працю
П. Кеппена слід віднести до довідкових видань, вона
не містить оціночних суджень та узагальнюючих вис-
новків.

Полковник гвардії П. Іванов у 1864 р. представив
нарис історії російської кавалерії [9]. Автор пише про
бажання Петра І мати легку кавалерію та його грамо-
ту сербському майору Албанезу від 1723 р. з доручен-
ням закликати сербів на російську службу. Утримува-
ти гусарські полки імператор планував в українських
містах. Однак цю ідею вдалося реалізувати лише в
1740-х рр. [9, 38]. П. Івановим описано утворення сер-
бських гусарських полків, під командуванням сербів
Хорвата, Шевича і Прерадовича. Автор відмічає, що
формування полків проходило не досить успішно, че-
рез невелику кількість особового складу, полки «ни-
когда не были набраны до полнаго комплекта». Він
зазначив, що до полків часто вербували «всякий
сброд», дехто був нездатним до гусарської служби [9,
59–61]. Цей офіцер дав однозначну позитивну оцінку
діям уряду у справі запрошення сербів та представ-
ників інших націй на військову службу до Російської
імперії, але вказав на негативний вплив людського
фактора, бо переселенці не завжди були людьми чес-
ними та порядними.

Заслужений професор Миколаївської інженерної
академії Ф. Ласковський підготував «Матеріалы для
исторіи инженернаго искусства в Россіи» [10]. Зокре-
ма часові рамки їх третьої частини охоплюють період
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правління від Петра І – до Катерини ІІ. Автор розповів
про прикордонні лінії, фортифікаційні споруди, польові
і тимчасові укріплення, переправи і військові мости,
мистецтво вести облогу. Під час роботи над книгою,
Ф. Ласковський використав графічні матеріали із
архівів Інженерного і Воєнно-топографічного депо,
літописи, офіційні акти, записки іноземців про Росію,
спеціальні видання із приватних та публічних бібліо-
тек, а також інші різноманітні джерела. Дослідник пер-
шим детально зупинився на описі рот або шанців Нової
Сербії (їх структурі, організації та перевагах) [10, 82–
84]. Як і попередній автор, Ф. Ласковський вбачав
тільки позитивні результати переселенської політики
імперського уряду.

Невелика розвідка П. Щебальського – «Потемкин
и заселеніе Новороссійскаго края» [11] присвячена вис-
вітленню вкладу князя Таврійського в розвиток означе-
них територій. Загалом, у роботі прослідкована при-
хильність до колонізаторської політики уряду Петербурга
та самого Потьомкіна. Для нас цінним є те, що, при
описі етапів заселення краю до потьомкінського при-
ходу, автор використав дані А. Скальковського, розк-
ритикувавши при цьому останнього. Так, П. Щебальсь-
кий писав, що А. Скальковський використовував дані
різних джерел, не співставляючи їх між собою, таким
чином, «они иногда более запутывают, нежели разре-
шают занимающій нас вопрос» [11, 3]. Також автор
розмірковував над причиною переселення сербів до
Російської імперії, вбачаючи її у релігійному гніті.

Поява історичного нарису А. Клауса «Наши коло-
ніи» є цілком виправданою, з огляду на проведення
царським урядом реформ в імперії. Автор мав на меті
детально описати господарські та культурні успіхи іно-
земних переселенців, вважаючи, що російському сус-
пільству було б корисно скористатися досвідом інших
народів. Дослідник детально й ґрунтовно описав як
влаштували своє життя на новому місці німці-меноні-
ти та вихідці з-за Дунаю, переважно болгари. А. Кла-
ус коротко описав і переселення сербів до Росії у се-
редині ХVІІІ ст. [12, 5–6], а також згадав про сербів та
греків, які проживали в Ніжині з часів Петра І й кори-
стувались значними привілеями, дарованими ним та
його наступниками [12, 295–296].

1871 р. вийшов «Краткій очерк исторіи Православ-
ных Церквей Болгарской, Сербской и Румынской или
Молдо-Валашской» професора Московської духовної
академії Є. Голубінського [13]. Праця відрізняється кри-
тичним ставленням до джерел та їх різноманітністю, хоча
автор вказує на їх невелику кількість та недоступність.
До заслуг вченого слід віднести і подачу церковної історії
в нерозривному контексті з історією слов’янських дер-
жав. Цінними є відомості про сербсько-українську
культурну співпрацю. Так, Є. Голубінський пише про
відомого письменника та перекладача серба І. Раїча
(ХVІІІ ст.), який певний час навчався в Києві, де до
нього прийшла ідея написати історію свого народу [13,
512]. Також згадано про архієпископів у австрійських
сербів, зокрема про Вікентія Іоановича (1731–1737),
який влаштував у Карловці гімназію для освіти сер-
бських юнаків, для чого з Києва були викликані
М. Козачинський, І. Міницький та ін. [13, 618].

Відомий славіст, професор Новоросійського уні-
верситету В. Григорович 1876 р. видав невелику бро-
шуру – «Об участіи сербов в наших общественных
отношеніях» [14]. На початку своєї роботи учений
слушно зазначив, що історія відносин двох народів не
належить до кола добре вивчених питань і потребує
детальної розробки. В. Григорович зробив спробу ок-
реслити теми, що можуть зацікавити дослідників, а

також висловив нові погляди на вже розкриті науко-
вцями аспекти. Так, він відніс початки переселення
сербів до Російської держави 1712 р. Дослідник зро-
бив спробу виправдати дії П. Текелі (брав участь у зруй-
нуванні Запорозької Січі), «но современныя свидетель-
ства не укоряют его в жестокости». В. Григорович пер-
шим в історіографії історії українсько-сербських
зв’язків акцентував увагу на торгово-економічних
відносинах, вказавши на факти участі сербів у розвит-
ку російського торгового флоту, а саме південних його
портів. Не оминув увагою і культурно-освітні зв’язки,
згадавши про педагогічну діяльність сербського педа-
гога Терлаїча в Харкові.

Колега В. Григоровича, професор Новоросійсько-
го університету О. Кочубинський у 1878 р. видав
збірник своїх статей, об’єднаних тематикою історії
слов’ян [15]. Особливий інтерес для нас представляє
стаття, приурочена до ювілею Петра І, опублікована в
«Журнале Министерства Народного Просвещения»
1872 р. У збірнику вона надрукована в розширеному
та доповненому варіанті. Загалом, стаття присвячена
аналізу відносин уряду царя Петра із «зацікавленими»
державами щодо придунайських територій. Автор
подає і декілька фактів, що становлять цінність для
нашого дослідження. По-перше, О. Кочубинський вка-
зав, що, через з’єднання з Малоросією, Москва
підійшла ближче до Дунаю і географічно, і політично.
По-друге, описуючи спілкування Москви з австрійсь-
кими сербами, автор згадав Пантелеймона Божича,
який прибув до Москви 1704 р., з чолобитною до царя
Петра та був обдарований помістям в ніжинському
полку, де й помер 1718 р. По-третє, дослідник пише,
що Милорадовичі, які переселились до Малоросії під
кінець правління Петра І, були вихідцями з Чорногорії.
Останній факт вступає у протиріччя з відомостями,
наведеними О. Лазаревським [16].

Історією сербської літератури, а саме місцем в ній
В. Караджича перейнявся 1882 р. П. Кулаковський [17].
При її написанні, автор керувався ідеєю, по-перше,
відобразити зміни у сербській літературі та мовоз-
навстві, які відбулися з подачі В. Караджича, по-дру-
ге, всебічно розкрити особистість видатного діяча. Як
результат, праця містить багатий матеріал, цінний для
нашого дослідження. Так, відмітимо, що протягом
ХVІІІ ст. існували нерозривні контакти між сербськи-
ми й українськими землями: у Київській духовній ака-
демії навчався вже згадуваний І. Раїч, сербські педа-
гоги довгий час послуговувалися граматикою М. Смот-
рицького, перший із сербських літераторів, які корис-
тувалися народною мовою, – Г. Стефанович займався
перекладацькою діяльністю, зокрема полемічних про-
повідей чернігівського архієпископа Л. Барановича.
Власне сам В. Караджич спілкувався з великою
кількістю учених, меценатів та письменників (наприк-
лад, І. Срезневський написав його біографію, а кошти
на публікацію однієї зі своїх робіт В. Караджич отри-
мав із Одеси).

У 1883 р. В. Ульяницький завершив «Очерки дип-
ломатической исторіи восточнаго вопроса. Дарданел-
лы, Босфор и Черное море в ХVІІІ в.» [18], основані
на матеріалах Архіву Міністерства закордонних справ
Російської імперії. У цій роботі він намагався дослід-
жувати не лише політичну складову, а також торгово-
економічні наслідки дипломатичних перипетій навко-
ло означеного регіону у ХVІІІ ст. Праця цінна епізо-
дичними згадками про участь сербських купців у
торгівлі й промислах на українських землях того часу
[1, 12]. До його заслуг слід віднести й публікацію знач-
ного корпусу джерел.
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Отже, в 1860–80-х рр. вивчення історії українсь-
ко-сербських зв’язків зазнало певих змін. Провідною
темою залишалася історія сербських військових по-
селень (Нова Сербія та Слов’яносербія), але розши-
рилися аспекти розробки цього питання, зокрема че-
рез долучення до історіописання військовослужбовців
та інженерів. Історія культурно-освітньої співпраці
сербів та українців збагатилася новими фактами. По-
рівняно зі здобутками науковців першої половини
ХІХ ст., у працях вчених досліджуваного нами періо-
ду закладено підвалини для дослідження торгово-еко-
номічних зв’язків сербських та українських земель у
ХVІІІ ст. Необхідність вивчення історіографічного
процесу в наступні періоди відкриває подальшу перс-
пективу дослідження.
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У статті аналізується стан розробки проблеми становлення
історичної географії в Наддніпрянській Україні у середині XIX –
на початку XX ст. Вказується на необхідності вивчення діяль-
ності окремих учених.
Ключові слова: історично-географічні дослідження, Над-
дніпрянська Україна, М. Максимович, Ф. Бруун, Київська істо-
рична школа В. Антоновича.

Початковий інтерес до історично-географічних
знань в Україні зафіксований ще в літописах княжої
доби, проте, справжній науковий підхід до проблем
історичної географії вперше був продемонстрований
лише у 1840-х рр. У другій половині XIX ст. сформу-
валося й уявлення про предмет історичної географії,
з’явилося чимало наукових досліджень українських
вчених у цій царині. На рубежі XIX–ХХ ст. історична
географія отримала статус навчальної дисципліни [1].
У пропонованій статті розглядаються основні публі-
кації, що висвітлюють розвиток історично-географіч-
них студій та викладання історичної географії у Над-
дніпрянській Україні у 1840-х рр. – на початку ХХ ст.

Першим звернувся до історичної географії в Ук-
раїні В. Антонович. 1873 р. у виступі на засіданні
Південно-Західного відділення Російського географі-
чного товариства, присвяченого пам’яті ученого-ен-
циклопедиста Михайла Олександровича Максимови-
ча (1804–1873), назвавши останнього творцем історич-
ної географії: «Він, можна сказати, створює історичну
географію, поклавши своєю монографією “Про десять
древніх російських міст” початок дослідженням з
історії заселення краю і особливо колонізації півден-
но-російської» [2, 78]. Праці М. Максимовича, що тор-
калися питань історичної географії, проаналізовано
також у роботах П. Голубовського [3], О. Грушевсько-
го [4], П. Клепатського [5], В. Короткого [6].

До другого тому, здійсненого, за ініціативою В. Ан-
тоновича, видання творів М. Максимовича, увійшли
праці історично-географічні, археологічні й етног-
рафічні. Відділ «історико-топографічний» налічує
40 робіт М. Максимовича, які публікувалися впродовж
1837–1871 рр. у літературно-історичному альманасі
«Киевлянин», «Киевских епархиальных відомостях»,
«Киевском телеграфе», «Москвиче» тощо [7]. Вибрані
українознавчі твори М. Максимовича, його праці з
історії Київської Русі, Києва, України були перевидані
наприкінці XX – на початку XXI ст. [8–10].

Сучасником М. Максимовича був учений з Одеси
– Філіп Якоб Бруун (1804–1880), або по-російськи –
Філіп Карлович Брун, якого вважали «першим істори-
ко-географом Південної Росії». Достатньо повно жит-
тя та наукова діяльність останнього висвітлені некро-
логом невідомого автора в «Журналі міністерства на-
родної освіти» [11], а також у статті його молодшого
колеги, ординарного професора Ф. Успенського, яка
вийшла в «Записках Новоросійського університету» та
окремим виданням [12; 13]. Наприкінці XIX – на по-
чатку XX ст. про Ф. Брууна з’явилися відповідні статті
у енциклопедіях [14; 15], замітки його учня, екстраор-
динарного професора О. Маркевича [16; 17], спогади
його добрих знайомих [18].

Наприкінці XX – на початку XXI ст. про Ф. Бруу-
на вийшли кілька змістовних повідомлень довідково-
го характеру сучасних українських дослідників – А. Не-
помнящого [19], В. Хмарського, О. Дзиговського [20],
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О. Яся [21]. Професор римської історії університету в
Торонто – Крістер Фредрік Магнус Бруун, нащадок
брата Ф. Брууна, опублікував чотири повідомлення про
нього в наукових часописах Фінляндії, Італії, Німеч-
чині та Росії [22]. Найбільш повно життя та наукова
діяльність Ф. Брууна висвітлені у статті С. Трубчані-
нова [23].

Свої історично-географічні дослідження Ф. Бруун
розпочав у 1846 р. і продовжував до смерті. У 1868 р.
Новоросійський університет, «на знак визнання його
наукових досягнень у галузі історії та географії узбе-
режжя Чорного моря, особливо генуезьких колоній»,
присвоїв Ф. Брууну ступінь доктора історії. В лютому
1869 р. Рада університету обрала його екстраординар-
ним професором. Ф. Бруун читав в університеті курси
історичної географії (власне історії географічних
відкриттів), історичного землезнавства (власне істо-
ричної географії), етнографії Скіфії, історії стародав-
нього Сходу та історії середніх віків [23, 349,352–353].
1879 р. дванадцять статей з історичної географії
Північного Причорномор’я, які з’явилися у різні роки,
увійшли до авторського зібрання творів Ф. Брууна –
«Чорномор’я. Збірник досліджень з історичної гео-
графії Південної Росії (1852–1877 рр.)». Ця книга була
удостоєна престижної в Росії Уваровської премії [24].
Друга частина цього збірника побачила світ вже після
смерті Ф. Брууна [25].

У роботі Г. Вербиленко, яка висвітлює історико-
географічні дослідження в історично-філологічному
відділі ВУАН у 1920–30-х рр., окремий розділ присвя-
чено витокам історичної географії в етнічних украї-
нських землях. Так, Г. Вербиленко вважає важливим
етапом історико-географічних досліджень в Над-
дніпрянській Україні діяльність «Комісії для опису
губерній Київського учбового округу», «Київської ар-
хеографічної комісії», експедиції П.Чубинського в
Південно-Західний край, за дорученням Російського
Географічного Товариства, Південно-Західного
Відділу Російського Географічного Товариства, Істо-
ричного товариства Нестора-літописця, наукового гур-
тка В. Антоновича, Українського наукового товариства
[26, 27–42,46–48]. Названим комісіям і товариствам
присвячена солідна історіографія, яка, проте, сконцен-
трована на висвітленні їх суспільно-політичної, етног-
рафічної, фольклористичної, статистичної, археогра-
фічної та видавничої діяльності.

Серед визначних учених, спадщина яких заслуго-
вує особливої уваги – постать Володимира Боніфатій-
овича Антоновича (1834–1908), фундатора Київської
історичної школи, одного з основоположників історич-
ної географії в Україні. Внесок В. Антоновича у роз-
виток історичної географії проаналізований у дослід-
женнях Л. Добровольського [27], А. Синявського [28],
О. Кіяна [29], С. Трубчанінова [30]. За 35-річну науко-
во-педагогічну діяльність у стінах університету, В. Ан-
тонович сформував власну наукову історичну школу.
Добре відомо про розробку фундаментальних засад
історії України представниками його школи, проте,
менше відомо про їхню діяльність у царині історич-
но-географічних досліджень. Внесок науковців Київсь-
кого університету Св. Володимира в історично-геогра-
фічне дослідження Наддніпрянської України, загалом,
з’ясовано у працях С. Трубчанінова [31; 32].

Першою працею, яка розпочала знамениту серію
«обласних досліджень» учнів В. Антоновича, стала
дипломна робота Миколи Павловича Дашкевича
(1852–1908) – «Княжіння Данила Галицького по русь-
ким і іноземним джерелам», за яку автор отримав зо-
лоту медаль у 1873 р. І хоча того ж року М. Дашкеви-

ча було обрано професорським стипендіатом по ка-
федрі історії світової літератури, він не полишив істо-
ричних студій. Перебуваючи в магістратурі (1873–
1876), він виголосив відому доповідь про Болохівську
землю на III археологічному з’їзді в Києві (1874) [33,
89; 34]. Ще до виходу цієї роботи в офіційних працях
з’їзду, вона була опублікована окремим виданням з
присвятою В. Антоновичу [35]. М. Дашкевич виявив
й обґрунтував існування Болохівської землі як авто-
номного князівства у складі Волинського, а пізніше –
об’єднаної Галицько-Волинської держави. Будучи вже
відомим дослідником історії західноєвропейської літе-
ратури, М. Дашкевич не полишав вивчення Болохів-
щини [36]. Як зазначає відомий поділлєзнавець Л. Ба-
женов, бажання переконатися особисто в доречності
гіпотез М. Дашкевича, наштовхнуло В. Антоновича на
думку провести археологічні дослідження у цьому ре-
гіоні [37, 219–220]. У ґрунтовній монографії А. Чут-
кого зображені життя і науково-педагогічна діяльність
М. Дашкевича в контексті суспільно-політичної си-
туації в Україні ХІХ – початку ХХ ст. [38].

Золотою медаллю була відзначена праця учня В. Ан-
тоновича – Петра Васильовича Голубовського (1857–
1907) – «Історія Сіверської землі до половини XIV сто-
ліття» [39]. Пізніше він набув відомості як автор низ-
ки ґрунтовних праць про кочове населення території
степової України та суміжних земель. У 1895 р. вийш-
ла монографія П. Голубовського «Історія Смоленської
землі», яка була його докторською дисертацією [40].
До смерті він працював на посаді ординарного про-
фесора російської історії Київського університету.
Сучасники особливо відзначали його історично-гео-
графічні дослідження домонгольської доби [41].

Одночасно з П. Голубовським, золоту медаль отри-
мав інший учень В. Антоновича – Дмитро Іванович Ба-
галій (1857–1932). Незважаючи на те, що входження до
академічного середовища було для нього досить непро-
стим, його наукова кар’єра склалася досить вдало. У
Харківському університеті Д. Багалій читав лекційний
курс з історії українських земель, що входили до скла-
ду Російської імперії («Історія Південно-Західної Русі»),
а також курс з російської історіографії, історичної гео-
графії, методики історії [42, 75–76]. Через деякий час,
він став одним із визнаних фахівців в галузі історичної
географії в Російській імперії, автором ґрунтовних
праць у цій галузі [43–47]. Життю та науковій діяль-
ності Д. Багалія присвячено багато робіт. На жаль, у
більшості з них про його зацікавленість історичною
географією згадується лише побіжно [48, 96,99,100].

Ранній історії Поділля була присвячена праця сту-
дента Никандра Васильовича Молчановського (1858–
1906), опублікована 1883 р. [49]. Талановитому досл-
іднику, який торкнувся важливих питань історичної
географії України, присвячені розвідки Ю. Іванова [50]
та В. Прокопчука [51].

На конкурсі студентських робіт 1885/1886 н. р. за
роботу на тему: «Нарис історії Волинської землі до
кінця XIV століття» був відзначений золотою медал-
лю і премією М. Пирогова О. Андріяшев, а срібну от-
римав П. Іванов [52, 364,366]. Праця Олександра Ми-
хайловича Андріяшева (1863–1933) була рекомендо-
вана до друку радою Університету св. Володимира й
опублікована 1887 р. Значну її частину займав геогра-
фічний нарис Волині [53, 26–100]. Наприкінці XIX –
на початку XX ст. він працював в архівах Ревеля та
Риги, Петербурзькій археографічній комісії, вивчав
історичну географію Новгородської землі. Повернув-
шись в Україну 1917 р., О. Андріяшев не полишав істо-
рично-географічних студій. На жаль, його життя та
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діяльність знайшли відображення лише в коротких
біографічних довідках [54; 55]. Дослідження ж П. Іва-
нова було опубліковане коштом автора лише 1896 р. в
Одесі. Як і в попередній праці, вагоме місце у цій ро-
боті займав географічний огляд території Волинсько-
го князівства [56, 66–106]. Життя та діяльність цього
ученого не знайшли відображення в історіографії.

Найталановитішим учнем В. Антоновича вважа-
ють Михайла Сергійовича Грушевського (1866–1934).
Першою його історичною працею була розвідка про пів-
денно-руські господарські замки в XVI ст., яка була про-
читана на історичному семінарі В. Антоновича 1887 р.,
а згодом видрукувана в «Университетских Известиях».
Наступна праця – «Нариси історії Київської землі», яку
він почав писати на третьому курсі, здобула йому не лише
прихильну оцінку, але й визнання у науковому світі,
адже за неї він отримав золоту медаль. Перший розділ
монографії присвячено історично-географічному опи-
сові Київщини [57, 27–29; 58]. Іншою значною працею
М. Грушевського, яка також мала історично-географіч-
не спрямування, була монографія про Барське староство,
що стала його магістерською дисертацією. Вона з’яви-
лася друком 1894 р. як відбитка з його вступної розвід-
ки до двох томів «Архива Юго-Западной России» [59].
Все ж, слід зазначити, що в дослідженнях М. Грушевсь-
кого географічний фактор не займав такого значного
місця, як у творах В. Антоновича [60].

У 1899 р. закінчив Київський університет з дип-
ломом I-го ступеня та золотою медаллю за працю «Ту-
рово-Пінське князівство Х–XIII ст.» брат М. Грушевсь-
кого – Олександр (1877–1943) [61, 253], але його пра-
ця була опублікована лише через кілька років [62; 63].

Як відомо, у 1880-х рр. В. Антонович запланував
грандіозний проект створення історично-географічно-
го словника України, який мав охопити всю терито-
рію, де мешкав український народ. До роботи з його
складання він залучив багатьох своїх учнів. На жаль,
цей проект не вдалося реалізувати, хоча вченим була
систематизована і розподілена за відповідними райо-
нами України величезна кількість зібраних матеріалів
[64, VIII,ІХ]. Г. Вербиленко підкреслює, що, після
відходу від справ В. Антоновича, подальшу роботу в
галузі історичної географії здійснювали представни-
ки його наукової школи – О. Андрієвський, В. Вовк-
Карачківський, І. Каманін, В. Щербина та ін. [26, 42].
Проте, саме О. Грушевський 1919 р. став керівником
Постійної комісії для видання історично-географічного
словника української землі, створеної у системі УАН,
з метою реалізації проекту В. Антоновича [65, 279].

Таким чином, наявна історіографічна база дає мож-
ливість стверджувати про значні напрацювання украї-
нських істориків у висвітленні становлення історичної
географії в 1840-х рр. – на початку XX ст. Слід підкрес-
лити, що поданий нами перелік імен науковців, які за-
лишили свій слід на ниві історичної географії дослід-
жуваного періоду, не є вичерпним. Діяльність таких
учених, як В. Лянскоронський, В. Данилевич та ін.
стане предметом наступної історіографічної розвідки.
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ÂÈÑÂ²ÒËÅÍÍß Ä²ßËÜÍÎÑÒ²
ÇÅÌÑÜÊÈÕ ÓÑÒÀÍÎÂ ÍÀ ÑÒÎÐ²ÍÊÀÕ

«ÊÈÅÂÑÊÎÉ ÑÒÀÐÈÍÛ»

У статті проаналізовано публікації, присвячені діяльності земсь-
ких установ, що друкувалися в «Киевской старине». Особливу
увагу звернено на їх зусилля в напрямі розвитку української мови
та культури.
Ключові слова: «Киевская Старина», земство, мова, культура,
часопис.

Журнал «Киевская Старина» відіграв значну роль
в українському громадському житті кінця XIX – по-
чатку XX ст. Крім історичної тематики, помітне місце
в його публікаціях займали проблеми з суспільного
життя, зокрема такі, як становище української мови
та культури. Зміст часопису зазнав суттєвих змін на
початку XX ст. На це звертав увагу М. Грушевський,
зазначивши: «Зі смертю Лазаревського (в 1902 р.) жур-
нал почав помітно схилятися до занепаду. Нестачу на-
укового матеріалу редакційний гурток намагався до
деякого часу компенсувати розширенням програми у
бік громадсько-політичний і белетристичний» [1, 229–
265]. Однак те, що М. Грушевський вважав тоді недо-
ліком часопису, сьогодні представляє цінний джерель-
ний матеріал з історії України кінця XIX – початку
XX ст. Адже він друкував чимало цінних заміток про
тогочасні громадські події в різних регіонах країни,
зокрема висвітлював діяльність земських установ.

Хоча сьогодні дослідженням «Киевской Старины»
займається чимало науковців, журнальні публікації на
громадські теми вивчені недостатньо. Названу пробле-
му розглядала М. Палієнко – авторка кандидатської ди-
сертації [2] та ґрунтовної монографії [3], в якій, на ос-
нові широкої джерельної бази, проаналізовано наукову
та громадську діяльність редакції журналу, охарактери-
зовано основні публікації, що з’являлися на його шпаль-
тах. О. Киян [4] та Н. Побірченко [5] досліджували
публікації часопису з розвитку освіти на українських
землях. У той же час проблема висвітлення роботи
органів місцевого самоврядування на сторінках часо-
пису поки що залишається практично не вивченою.
Завдання автора полягає в заповненні цієї прогалини.
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Земства – це виборні органи місцевого самовря-
дування, що виникли внаслідок реформи 1864 р. Вони
відігравали помітну роль в громадському житті Украї-
ни другої половини XIX – початку XX ст. Частково їх
діяльність знаходила відображення й у межах «Киевс-
кой Старины». Це можна пояснити кількома причина-
ми. По-перше, названі установи складалися з представ-
ників дворянства, козацтва та селян, які намагалися об-
стоювати місцеві інтереси. Серед них були люди не бай-
дужі до української культури, яких називали «україно-
філами». По-друге, окремі співробітники журналу самі
працювали в земських установах, скажімо, його фак-
тичний редактор О. Лазаревський був багаторічним глас-
ним Конотопського повітового земства. В Золотонісько-
му земстві працювали В. Науменко й І. Лучицький.

Одним з перших дослідників діяльності земств
можна вважати О. Лазаревського. Так, у часописі він
подав вірш, автором якого був В. Лизогуб – гласний,
колишній уланський полковник, який в гумористичній
формі описав перші збори Чернігівського губернського
земства, що відбулися 1865 р. Розповідь ведеться від
імені селянина, якого доля привела до земства. На по-
чатку публікації О. Лазаревський зауважив, що земські
збори 20 років тому – це вже історія: «Голос земца того
времени важен, как указание на то, с какими мыслями
в первый раз приступало названое земство к выполне-
нию своей задачи и как взглянул народ как на это вы-
полнение, так и вообще на это учреждение. Нужды нет,
что это голос сатиры, что стихотворение с начала до
конца проникнуто едкой иронией. История отыщет
здесь своё, – те типичные реальные черты, которыми
запечатлена местная жизнь того времени» [6, 46].

У 1890 р. О. Лазаревський, з нагоди ювілею зап-
ровадження земств, випустив «Памятную книжку Ко-
нотопского земства». Рецензію на це видання було
вміщено в часописі «Киевская Старина». В ній відзна-
чено, що 25-та річниця завершує епоху в діяльності
цих органів місцевого самоврядування. Тут зроблено
натяк на контрреформу 1890 р., яка звужувала повно-
важення земських установ. Автор зробив короткий
огляд діяльності Конотопського земства, особливо
наголосив на його заслугах в галузі освіти та медици-
ни. У другому розділі названої роботи він проаналізу-
вав статті земських доходів та витрат з 1867 до 1889 рр.
Відомості про розподіл земель у повіті та інформацію
про власників більше, ніж 200 десятин, вміщено в п’я-
тому розділі названого видання [7, 364–365].

Отже, О. Лазаревський одним із перших зробив вне-
сок в дослідження історії земських установ. У 1902 р.
«Киевская Старина» надрукувала огляд засідання Ко-
нотопського повітового земства, яке було присвячене
пам’яті видатного історика. На ньому було прийнято
рішення про встановлення великого портрету вченого
в залі земського зібрання, а також про присудження
премії його імені за кращу працю з історії України. В
окремій доповіді голова Конотопської земської упра-
ви відзначив заслуги О. Лазаревського на громадській
ниві: «Когда родине было даровано местное самоуправ-
ление, уже во второе трехлетие Лазаревский становится
гласным Конотопского собрания и до последнего дня
своей жизни хранил за собою это почетное звание» [8,
94]. Він високо оцінив і його земську діяльність: «Мы
также хорошо знаем, что Александр Матвеевич был
непременным членом каждой комиссии земского собра-
ния, когда нужно было разобрать серьезное дело. Мы
знали хорошо, что всякий серьезный вопрос никогда не
ускользал от внимания старейшего и опытнейшего глас-
ного нашего собрания. Не раз мы здесь слыхали стро-
гую критику, когда появлялись предложения мало обо-

снованные и критику резкую беспощадную, когда выд-
вигались не земские, а гасительные тенденции. Горячо
любя свою родину, покойный Александр Матвеевич
любил и чтил земство» [8, 94].

«Киевская Старина» публікувала рецензії на праці,
що висвітлювали діяльність земських установ. На її
шпальтах надруковано огляд роботи С. Велецького, при-
свяченої 25-ти річчю Полтавського губернського зем-
ства. Автор, використовуючи статистичні дані, вказує на
ті зрушення в різних галузях місцевого господарства,
що стали можливими завдяки земствам, особливо по-
мітними вони були в освіті та медицині: «Брошюра ох-
ватывает деятельность Полтавского земства по всем от-
раслям, причем в каждой главе, по каждому отделу дея-
тельности земств автор старается с возможною точно-
стью и подробностью установить объем тех результа-
тов, к которому пришло земство за 25 лет, приводя при
этом сравнение между тем, что было в момент учреж-
дения земства и тем, что, благодаря деятельности зем-
ства, имеется в настоящее время» [9, 465]. Далі рецен-
зент детально ознайомив читачів з діяльністю земсь-
ких установ Полтавської губ. Загальний його висно-
вок полягав у тому, що брошура С. Велецького не
фpазами, а фактами переконує у величезній користі,
яку принесло земство за 25 років діяльності.

З 1895 р. Полтавське губернське земство стало
видавати статистичні щорічники, де розглядалися най-
різноманітніші сторони діяльності органу місцевого
самоврядування. Один з них (за 1901 р.) проаналізова-
ний на сторінках «Киевской Старины». Автор вказав, що
книга складається з двох відділів – земського і статис-
тично-економічного. Перший має 9 відділів і містить
інформацію про народну освіту, медицину, сільське гос-
подарство. Найбільшу увагу рецензент зосередив на
аналізі земельних відносин у Полтавській губ. і лише
побіжно згадав інші теми. У висновках він зазначив:
«Надо думать, что такие обстоятельные труды, изда-
ваемые на средства различных земств и составившие
уже весьма объемистую литературу, лучше всяких ко-
миссий и подкомиссий могут содействовать выясне-
нию наших сельскохозяйственных нужд, причин «ос-
кудения центра» [10, 74]. Як бачимо, на сторінках жур-
нвлу проблема діяльності земств знаходила висвітлен-
ня, в основному, у вигляді публікацій рецензій на їхні
видання. До цього треба додати, що «Киевская Стари-
на» друкувала регулярні огляди журналу «Земский
сборник Черниговской губернии», але більше уваги в
них приділялося публікаціям з краєзнавства.

На початку XX ст. українська громадськість все ак-
тивніше виступала за відміну Емського указу 1876 р.
Ця ідея знаходила підтримку серед багатьох гласних.
Так зване «українське питання» неодноразово підніма-
лося на зборах земських установ Полтавської та Чер-
нігівської губ. «Киевская Старина» в рубриці «Теку-
щие известия» вміщувала повідомлення про них. Зок-
рема в першому числі за 1900 р. передруковано заміт-
ку «Нерешенность вопроса народного образования» з
газети «Днепровская молва», де розповідалося про
зусилля окремих гласних Чернігівського земства щодо
запровадження української мови в народній школі.
Наголошувалося, що мовне питання ставилося земця-
ми, починаючи з 1880-х рр. У 1893 р. воно обговорю-
валося на губернських зборах, за ініціативи гласного
І. Шрага, і отримало підтримку його колег. Минулого
року (1899) Борзенське земство прийняло постанову з
цього питання. Автор закликав інші земські установи
підтримати ініціативу гласних Чернігівщини, доводя-
чи, що одна з причин низької грамотності селян поля-
гала у відсутності українських шкіл [11, 22].
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Мовне питання не раз обговорювалося на зборах
земських установ Полтавської губ., про що повідом-
ляла й «Киевская Старина». Так, у першому номері за
1905 р. надруковано репортаж зі зборів Полтавського
губернського земства, які відбулися у грудні 1904 р.
Журнал ознайомив з його рішеннями, серед яких звер-
тають на себе увагу, клопотання про дозвіл на видан-
ня щоденної газети «Лист Полтавського земства», в
якій би статті друкувалися як російською, так і украї-
нською мовами; популярні брошури з землеробства
необхідно дозволити видавати рідною мовою. Земці
виступили за скасування Емського указу, запроваджен-
ня в початкових школах викладання українською мо-
вою і вивчення її поряд з державною: «Малорусский
язык в школе должен быть поставлен не только как
помогающий объяснению, но и как изучаемый на ряду
с государственным» [12, 33].

Навчальні підручники повинні були містити місце-
вий матеріал про природу рідного краю, його історію.
Також губернські збори підтримали клопотання Золо-
тоніського повітового земства про побудову громадсь-
кого пам’ятника Т. Шевченку і про відкриття для цієї
мети підписки на збір коштів [12, 33]. Репортаж про
них раніше був вміщений в «Киевской Старине». В
ньому мова йде про те, що збори Золотоніського по-
вітового земства, які проходили 15–18 вересня 1904 р.,
обговорювали доповідь «Про спорудження пам’ятни-
ка поету Т. Шевченку». В журналі наведено повний її
текст, вказано, що гласні поставилися до неї зі співчут-
тям. З цього приводу створено комісію, до якої увійш-
ли голова повітової управи С. Лукашевич, земські
гласні В. Науменко та І. Лучицький. Перший був ре-
дактором «Киевской Старины», інший – багаторічним
її співробітником. Швидше за все, саме за їхньою
ініціативою прийнято це рішення [13, 22].

Прогресивно налаштовані земці піднімали мовне
питання не тільки на зборах органів місцевого само-
врядування, але й на засіданнях сільськогосподарських
товариств, про діяльність яких теж писала «Киевская
Старина». Зокрема було надруковано репортаж із засі-
дання Лубенського відділення Полтавського сільськогос-
подарського товариства. На його річному зібранні, за
ініціативи земського гласного Г. Шемета, прийнято
резолюцію про те, щоб свобода слова поширилася і
на українську мову. У своєму виступі він ратував за
дозвіл читати лекції селянам рідною для них мовою.
Більшість підтримала вищевказане рішення, але були
і голоси проти. Наприклад, поміщик Г. Шіпулінський
назвав українську мову галицькою і сказав: якщо
Г. Шемет заговорить нею, то його ніхто не зрозуміє
[14, 58]. 17 березня 1905 р. рішення Лубенського
відділу обговорили члени Полтавського сільськогос-
подарського товариства. Інформацію про ці збори та-
кож передрукувала «Киевская Старина». Вони прохо-
дили в палких дискусіях. Після обговорення виріши-
ли створити комісію з української мови. До неї ввійшли
відомі діячі та земські гласні – П. Малама, М. Дмітрієв,
П. Дубровський, М. Ганько, В. Василенко [14, 60].

Зусилля земств у напрямі поширення знань з місце-
вої історії знаходило відображення на сторінках жур-
налу. Так, 1903 р. у ньому надруковано повідомлення
про рішення зборів Лохвицького земства видати
збірник праць з історії краю, з нагоди сторіччя ство-
рення повіту. Окремий розділ в ньому планувалося
присвятити й діяльності цього органу місцевого само-
врядування, на реалізацію чого виділено 1000 руб.
Відповідальним за випуск призначено А. Русинова [15,
22]. При його підготовці, він звернувся за консульта-
цією до спеціалістів з української історії, зокрема й до

В. Антоновича. За порадою вченого, працю вирішили
назвати «Очерки истории Лохвицкого уезда. (Юбилей-
ный сборник)» та узгодили його структуру. Він скла-
дався з 4-х розділів: 1) період до створення повіту;
2) від заснування повіту – до запровадження земства;
3) земський; 4) біографії та спогади. В останньому
розділі допускалися статті як російською, так і украї-
нською мовами. Крім В. Антоновича, статті до збірни-
ка погодилися подати В. Ляскоронський, М. Василен-
ко, В. Перетц, В. Модзалевський, А. Єфименко, П. Жи-
тецький та ін. Варто додати, що майже всі вони нале-
жали до «гуртка Киевской Старины» [16, 24]. Названа
праця побачила світ 1906 р., під назвою – «Лохвицкий
исторический сборник. Издание Лохвицкого уездного
земства». Його вихід став гарним прикладом співпраці
«Киевской Старины» із земством.

Крім рецензій та заміток, у часописі друкувалися
й художні твори, які торкалися земської проблемати-
ки. Серед них варто виділити роман П. Мирного «Про-
паща сила», в якому проаналізовано ставлення селян до
реформи місцевого самоврядування, а також показано
вибори до земства [17, 236–239]. Оповідання А. Хатем-
кіна «Земський гласний» характеризує з негативного
боку окремого місцевого обранця [18, 431–465].

Отже, земська тематика була присутня в «Киевс-
кой Старине» переважно в огляді новин, рецензій та
окремих художніх творів. За висвітлення діяльності
органів місцевого самоврядування, редакція часопи-
су, в першу чергу, звертала увагу на їхні заходи в га-
лузі української культури. Матеріали з громадського
та культурного життя України початку XX ст., які пуб-
лікувала «Киевская Старина», становлять значний інте-
рес для дослідників і потребують подальшого ґрунтов-
ного вивчення.
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Krot L.Ì., Krot V.Î. Illustration of zemskiy’s institutions activity
on the pages of «Kievskaya Starina». In the article were analysed
some publication’s, which were devoted to zemskiy’s institutions ac-
tivity and which were printed in magazine «Kievskaya Starina». Par-
ticular attention was focused on their efforts for development ukraini-
an language and culture.
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У статті розглядається історіографічний аспект щодо діяль-
ності громадівського руху на території західноукраїнських зе-
мель у 60-х рр. ХІХ ст. Особливу увагу приділено просвітницькій
діяльності членів громади. Охарактеризовано особливості роз-
робки цієї теми на початку ХХІ ст.
Ключові слова: громадівський рух, народовці, західноукраїнські
землі, Галичина, Закарпаття, Буковина.

Історія розвитку на території українських земель
немислима без подій, які відбувалися на західноукраї-
нських землях. У той час, коли східна Україна була у
складі Російської імперії, що проводила жорстоку пол-
ітику відносно розвитку української культури, на
Західній Україні австрійська влада більш лояльно ста-
вилася до національно-культурної діяльності українсь-
кого населення. Український громадівський рух, який
був започаткований утворенням громад у Петербурзі,
Києві, Полтаві, Одесі та інших містах Наддніпрянсь-
кої України, з часом поширився й на західноукраїнсь-
ких землях, за допомогою ідей громадівців щодо ук-
раїнського національного відродження, значного дру-
кування україномовної літератури, а також утворення
періодичних видань, де були надруковані твори украї-
нських письменників. Це підняло населення Західної
України на підтримку українського національного руху
та утворення громад. Не дивлячись на те, що на цій
території громадівський рух не мав такого розмаху, як
на Наддніпрянській Україні, він загалом відображав
його основні тенденції другої половини ХІХ ст.

Вивчаючи роботи сучасних дослідників про грома-
дівський рух на західноукраїнських землях у 1860-х рр.,
потрібно відзначити важливість цієї проблеми, за дос-
лідження загальноукраїнського виміру. Історіографіч-
ний період 1990-ті рр. – початок ХХІ ст. окреслюється
більш об’єктивними оцінками істориків щодо діяль-
ності громад в Західній Україні. Серед сучасних досл-
ідників слід виділити О. Збожну, В. Пащука, І. Рай-
ківського, В. Філіпчука, О. Федорука та ін. Ними була
започаткована сучасна історіографія проблеми, що
стала підґрунтям для подальшого дослідження пробле-
ми. Окреслена нами проблема поки ще не висвітлю-
валася в наукових працях. Останні історіографічні
студії про висвітлення питань діяльності громад на
західноукраїнських землях протягом 1860-х рр. стосу-
валися радянських досліджень. У сучасній українській
історіографії сталим є інтерес до зазначеної теми, а
отже, є потреба її історіографічного аналізу.

На думку В. Пащука, перші таємні організації «на-
родовців» були створені студентами, гімназистами й
семінаристами спочатку у Львові протягом 1861–
1862 рр., а вже 1863 р., за допомогою громадівського

діяча Д. Танячкевича, вони діяли у Тернополі, Сам-
борі, Перемишлі, Дрогобичі, Бережанах, Станіславі.
Дослідник звернув увагу на встановлення точної дати
зародження «українофільства». Проаналізувавши низ-
ку документів, він дав підставу вважати, що «рубіж
1860–1861 рр. став початком виникнення нового руху»
на західноукраїнських землях. Серед представників ук-
раїнського руху, які започаткували його, він називав
В. Шашкевича та Д. Танячкевича, які першими на за-
хідноукраїнських теренах наприкінці 1850 – на почат-
ку 60-х рр. прониклися національними ідеями [1, 257].
Виділивши Д. Танячкевича, якому належить найактив-
ніша діяльність щодо створення громад у Львівській
духовній семінарії, у гімназіях Самбора, Перемишля,
Станіславова, Бережан, Тернополя, Дрогобича [1, 260].
Вчений також відзначив, що про український рух на
Наддніпрянській Україні у Львові повідомив В. Бер-
натович. Його інформація викликала значний інтерес
у галичан. Українська галицька молодь почала твори-
ти, на зразок Київської громади, свої товариства. Згідно
В. Пащука, велике значення мав переїзд до Львова
наприкінці 1861 р. патріотично налаштованих, тала-
новитих людей – Є. Згарського, Ф. Заревича та
К. Климковича [1, 259].

Розглядаючи періодизацію «народовського руху»,
В. Пащук виділив період 1860–1866 рр., коли у Східній
Галичині студенти, разом з гімназистами, утворювали
громади [1, 256]. Дослідник намагався з’ясувати питан-
ня зародження громадівського руху в Галичині. За його
словами, на піднесення національного духу української
молоді в Галичині, мали вплинути наступні чинники:
«У 50-х рр. в Австрійській імперії прийшов час лібе-
ралізації..; в Галичину потрапили твори письменників
з Наддніпрянської України.., відродження й актуаліза-
ція ідей “Руської Трійці” і революції 1848 р.» [1, 257].

В. Пащук відзначив, що перша громада на захід-
ноукраїнських землях була утворена восени 1861 р. і
вже 1862 р. з’явилося перше академічне товариство без
статутів під назвою «Січ». Дослідник, розглядаючи це
товариство, зазначив, що більшість його діячів були чле-
нами громади. Серед них треба відзначити В. Бучацько-
го, І. Добрянського, Ф. Заревича, В. Качалого, К. Суш-
кевича, Д. Танячкевича, В. Шашкевича, В. Ямінського
[1, 259]. Діяльність товариства «Січ» була недовгою –
до осені 1863 р., коли значна частина його членів виї-
хала зі Львова. На думку вченого, незважаючи на те,
що була закрита «Січ», рух не припиняв свого існу-
вання. Аналізуючи діяльність громадівського руху на
західноукраїнських землях, він розглядав і періодичні
видання, що з’явилися за допомоги студентської гро-
мади. До їх числа автор відніс літературно-політичні
часописи «Вечерниця», «Мета», «Нива» та «Русалка».

Так, група з 10 студентів у жовтні 1863 р. започат-
кувала український часопис народницького напряму
«Мета», редактором якого був К. Климович. Серед його
членів історик відзначав Л. Крицького, Л. Лопатинсь-
кого та Л. Лукашевича [1, 260]. Дослідник вказав, що
часопис утверджував «доктрину націоцентризму – ком-
плексний політичний розвиток українців на власній
національній основі». Вже у грудні 1865 р. «Мета»
припинила існування. В. Пащук відзначив, що з 1865 р.
виходив науково-літературний часопис «Нива», що був
продовженням «Вечерниці» та Петербурзької «Осно-
ви». Цей журнал був важливим, оскільки займався
друкуванням художніх творів. Усього вийшло 20 но-
мерів, під редакцією К. Горбаля. Продовженням його
був часопис «Русалка», який вийшов у світ 1866 р. Усьо-
го було 12 номерів, під загальною редакцією В. Шаш-
кевича [1, 262]. Виходячи з документальних мате-
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ріалів, дослідник зауважив, що український рух три-
вав до 1866 р., причиною чого стали «виступи поляків,
зокрема гр. Борковського в галицькому сеймі проти
русинів». Незважаючи на це, в наступні роки рух про-
довжувався, але вже в іншій формі [1, 260–261].

Історик О. Збожна, розглядаючи український гро-
мадівський рух, також звернула увагу на утворення
громад у межах західноукраїнських земель. Дослідни-
ця відзначила, що вони походили з покоління дітей
членів «Руської трійці». На її переконання, «галицька
учнівська й студентська юнь отримувала книжки, ча-
сописи, не лише знала про діяльність “Громади”, а й
заснувала свої “Громади” у Львові, Тернополі, Стані-
славі, Дрогобичі, Чернівцях, Самборі, Бережанах, Пе-
ремишлі». Ольга Михайлівна розглянула вплив ідей
І. Франка на діяльність видатних членів громади, серед
яких були П. Куліш, Д. Танкевич, О. Терлецький [2, 14].
Значну увагу вона приділила питанням діяльності Тер-
нопільської громади. Зокрема відзначила засновника
громади – І. Пулюя, який наголошував на тому, що ук-
раїнцям потрібно ознайомитися з історією свого на-
роду, його літературою та розмовляти рідною мовою.
Відтак, вона дійшла висновку, що, на відмінну від гро-
мад Наддніпрянської України, у 1860-х рр. до складу
Тернопільської громади ретельно обирали членів, які
складали присягу на вірність. На перше місце у Тер-
нопільській громаді ставили навчання. Поряд з цим,
з’явилися бібліотеки, народовські часописи «Вечер-
ниці», «Мета», «Нива», «Русалка» тощо [2, 15].

Я. Грицак відзначив, що громадівський рух на за-
хідноукраїнських землях зародився на початку
1860-х рр. Він не називав діяльність конкретних громад,
але розглянув відомих їх діячів – Ф. Заревича, Є. Згарсь-
кого, К. Климовича, Д. Танячкевича, В. Шашкевича.
Автор відзначив, що протягом 1862–1866 рр. у Львові
виходили літературні часописи «Вечерниці», «Мета»,
«Нива», «Руслан». Ярослав Йосипович проводив па-
ралель між громадами Наддніпрянської України та
західноукраїнськими товариствами 60-х рр. ХІХ ст.
Вчений зазначив, що «народовці мали сильні впливи
у студентських організаціях – громадах, які виникали
і діяли за зразком Київської громади (перша така гро-
мада виникла у Львові 1863 р.)». 1868 р. у Львові, зу-
силлями «народовців» було створене товариство «Про-
світа», яке видавало популярні українські книжки, зас-
новувало читальні й охоплювало своїми впливами
широкі селянські маси [3, 76].

На думку Л. Кормич, у період, коли на території
Наддніпрянської України відбувалася заборона украї-
номовних видань, щоб уникнути занепаду української
культури, громадівським діячам – М. Драгоманову,
О. Кониському, П. Кулішу вдалося активізувати співро-
бітництво з громадівцями західноукраїнських земель.
Вони встановили зв’язок з українцями Галичини –
«народовцями», результатом чого, за словами вчено-
го, було утворення «Просвіти», «за ідейної і матері-
альної підтримки представниками з Великої України і
безпосередньо за організаційної участі українців Га-
личини» [4, 314]. Розглядаючи український громаді-
вський рух на Західній Україні, дослідниця проаналі-
зувала діяльність «Просвіти», виділивши її мету – по-
ширення освіти та розвиток національної свідомості
українців. Авторка також звернула увагу на діяльність
голови «Просвіти» А. Вахнянина та громадівського
діяча О. Кониського. Це товариство мало велике зна-
чення для поширення досягнень української культу-
ри, створюючи хати-читальні в селах Західної Украї-
ни, видаючи друком книжки українською мовою для
дітей і дорослих, відкриваючи недільні школи [4, 315].

Своєю чергою, О. Федорук звернув увагу на пое-
зію Т. Шевченка, яка протягом 1860-х рр. мала вели-
кий вплив на галицьку молодь, пробудивши в ній на-
ціональні почуття. Дослідник зазначав, що саме через
це в Західній Україні, а особливо в Галичині, розгор-
нувся громадівський рух, маючи певні особливості. В
першу чергу, О. Касянович вказував на роль літера-
турного процесу в українському русі Галичини на по-
чатку 1860-х рр., відзначаючи дві культурно-естетичні
й світоглядні парадигми. Виразники однієї з них про-
довжували розвивати традицію попередньої доби, зас-
новану на церковнослов’янській писемності, інші –
проголосили себе спадкоємцями ідейних настанов
«Руської Трійці» та задекларували намір духовно й
формально злитися з літературою Наддніпрянщини.
Цим автор хотів відзначити взаємозв’язок української
літератури Західної з Наддніпрянською Україною.
Друкованим органом галицьких народовців був літе-
ратурний часопис «Вечерниці», який видавався про-
тягом 1862–1863 рр. [5, 56].

Водночас О. Федорук розглянув діяльність захід-
ноукраїнського друкованого органу «Мета», який був
пов’язаний з громадівським рухом. Він звернув увагу
на те, що в «Меті» була опублікована низка статей про-
світницького характеру, серед яких і праця відомого
громадівського діяча Д. Танячкевича – «Письмо до
громади». Ця стаття, за погляду О. Касяновича, вик-
ликала серед молоді загальне піднесення й сприйма-
лася як програмний документ раннього народовства,
відкритого протистояння виразників двох галицько-
українських культурних парадигм. Крім цього, автор
звернув увагу не тільки на друковані органи гро-
мадівців Західної України, але також розкрив
діяльність українського письменства у Галичині. Ви-
користовуючи літературно-критичні праці П. Куліша,
спрямовані на осмислення та обстоювання процесів
національно-культурного відродження, громадівські
діячі західноукраїнських земель розповсюджували ідеї
культурного відродження [5, 57]. О. Федорук зазначив,
що вплив П. Куліша на літературний процес Галичини
у 1860-х рр. був дієвим і щирився пересвідченням,
почасти ініційованим ним самим, ніби він є наступни-
ком Т. Шевченка, продовжувачем його суспільно-літе-
ратурної справи [5, 57–58].

Спільна робота О. Кузьмінця й О. Цапко – «Кость
Панківський – видатний діяч українського громадівсь-
ко-політичного руху», розкриває громадівську діяльність
К. Панківського на західноукраїнських землях протягом
1860-х рр. Дослідники розглянули життєвий шлях гро-
мадівця, питання щодо формування його поглядів. За
словами авторів, він був «переконаним українофілом і
народовцем». У цей час він активно починав співпра-
цювати з «Просвітою», яка відігравала певну роль у
розвитку громадівського руху на Західній Україні, ос-
кільки активну роль в ньому відігравали галицькі гро-
мадівці [6, 42]. О. Кузьмінець звернув увагу на про-
відних членів Львівської громади – Д. Гладиловича,
Ю. Целевича, О. Стефановича. Досить загально автор
окреслив їх діяльність, хоча наголосив, що вони вба-
чали вихід із складного культурного становища у роз-
витку національної кооперації [6, 43].

І. Райківський відзначив, що, серед перших гро-
мад, які виникли на Західній Україні, були Львівська
та Станіславська, вказавши, що їхнє утворення відбу-
лося на початку 1860-х рр. Ігор Ярославович звернув
увагу також на громадівців Бережан, Львова, Станіс-
лава, Тернополя, які спільно заснували журнал «Прав-
да». Вже з 1 квітня 1867 р. це періодичне видання на
кілька десятиліть стало провідним органом народовсь-
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кої течії в Галичині. Дослідник зазначив, що, серед
громадівських товариств на Прикарпатті, активну
діяльність розгорнула «Просвіта». Він розглянув го-
ловну її управу, що виникла у Львові 1868 р., переко-
нуючи, що повітові філії товариства існували у Стані-
славові, Коломиї, Рогатині тощо [7, 4].

Український дипломат В. Філіпчук, аналізуючи
національне відродження на Буковині, зазначив, що на
цій території воно почалося пізніше, ніж на інших ук-
раїнських землях. Це було зумовлено відсутністю зв’яз-
ку з рештою українських земель, негативним ставлен-
ням австрійської влади до виявів національного жит-
тя українців. На думку автора, зародження національ-
ного руху на Буковині було зумовлене активізацією
громадівського руху в Галичині, поширенням націо-
нальної думки та літератури з Наддніпрянщини та по-
явою значної кількості діячів, які підтримували рух.
В. Філіпчук опустив питання про громади Буковини
відзначивши лише діяльність громадівців Ю. Федько-
вича та братів Воробкевичів [8, 83].

Досліджуючи чинники, що визначали розвиток
громадівського руху на Буковині, вчений довів, що
сюди надходили твори Т. Шевченка, В. Шашкевича та
інших авторів. Газети «Слово» та «Правда», які випи-
сували буковинці, були тут основним джерелом підне-
сення національного руху [8, 85]. Зростання ж кількості
національно свідомих українців серед буковинців було
повільним. Вони стежили за розвитком галичан, відбу-
валася полеміка з ними щодо національного усвідом-
лення у львівській газеті «Слово», де друкувалися до-
писи й про Буковину. Василь Олександрович відзна-
чив, що визначним чинником активізації українського
відродження на Буковині з середини 1860-х рр. стала
нова ліберальна політика австрійської влади відносно
національного питання [8, 84].

Таким чином, в результаті історіографічного ана-
лізу питання щодо діяльності громад на західноукраї-
нських землях у 1860-х рр., приходимо до висновку,
що ця наукова проблема певною мірою висвітлювала-
ся наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Сучасна істо-
ріографія проблеми простежується у спеціальних пра-
цях, присвячених дослідженню громад та в роботах,
які розглядають їх опосередковано. Серед дослідників
громад Західної України необхідно відзначити О. Збож-
ну, В. Пащука, І. Райківського, В. Філіпчука, О. Федо-
рука та ін. Ними були досліджені питання створення
та діяльності громад на території Західній Україні,
проаналізована діяльність відомих членів громад –
Ф. Заревича, Є. Згарського, К. Климковича, І. Пулюя,
Д. Танячкевича, В. Шашкевича, періодичних видань
«Вечерниці», «Мета», «Нива», «Русалка». Варто також
глибше дослідити історіографію означеної проблеми
початку ХХ ст., оскільки саме тоді була закладена ос-
нова наступних досліджень.
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У статті подано історіографію праць, присвячених проблематиці
гончарства, які було опубліковано в роки Першої світової війни. З’я-
совано, що у цей період побачили світ ґрунтовні праці, в яких відоб-
ражено стан тогочасного гончарного промислу, порушено акту-
альні проблеми гончарів-кустарів і промислових підприємств.
Ключові слова: українська керамологія, Перша світова війна,
гончарство.

Одним із важливих хронологічних аспектів вив-
чення історії розвитку української керамології є 1860–
1910-і рр., що стали початковим періодом не лише
накопичення значного масиву фактів і спостережень,
пов’язаних із традиційним гончарством, але й зарод-
ження та становлення української керамології як на-
уки [1, 169]. У цьому часовому проміжку та перебігу
формування джерельної бази керамологічних студій
виділяються роки значного піднесення й спаду.

Зокрема впродовж Першої світової війни спосте-
рігалася стагнація наукової діяльності й, відповідно,
різке зменшення публікацій про стан і перспективи
розвитку традиційного гончарства, академічної кера-
міки, в тому числі фарфору й фаянсу. З-поміж найбільш
значущих праць тієї доби, вчені відзначають брошуру
«Санитарно-гигиеническое положение гончарства в
Подольской губернии» (1915), монографію «Кустар-
ные промыслы Подольской губернии» (1916) О. Пру-
севича [2–4] та дослідження Б. Лисіна – «Глини і гли-
няна промисловість на Україні. Черепиця, звончак для
шляхів, труби, фарфор, фаянс, цемент, шкло» [5].

Матеріали, викладені в обох роботах О. Прусеви-
ча, були зібрані ним під час експедиційного обстежен-
ня гончарного промислу в Подільській губ., за дору-
ченням Губернської земської управи з 22 січня до
15 липня 1913 р. Всього було обстежено 77 населених
пунктів. Дослідник вже 1913 р. опублікував працю
«Обзор данных о кустарных промыслах Подольской
губерніи», в якій подавав осередки поширення гончар-
ства та частково описував умови збуту, асортимент та
тогочасні ціни на продукцію. [2]

Працю «Санитарно-гигиеническое положение гон-
чарства в Подольской губернии» [3] написано за влас-
ної ініціативи дослідника, оскільки збирання даних про
шкідливості гончарного виробництва не входило до
переліку основних завдань земства. Вона була першою
спеціальною розвідкою в Україні, де зверталася увага
на важливому аспекті гончарського виробничого й по-
всякденного побуту. О. Прусевич подав описи житло-
вих приміщень і майстерень гончарів, навіть вирахував
обсягом повітря, що припадав на одну людину, силу
світла в майстернях, з’ясував харчовий раціон гончарів,
шкідливий вплив свинцю на людський організм.

У дослідженні «Кустарные промыслы Подольской
губернии. Гончарный промысел» [4] вчений подав
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максимально вичерпну інформацію про побут і робо-
чий процес гончарів Поділля, обставини виникнення
промислу, розвиток цехового укладу; описав специфі-
ку організації праці й санітарно-гігієнічні умови ро-
боти; вивчив глини та їх властивості, особливості до-
бування сировини, приготування формувальної маси,
виготовлення виробів, специфіку систем лічби посуду
та його збуту. З’ясував основний та оборотний капітал
виробництва, відношення гончарного промислу до
землеробства Глибше вникнути в інформацію, подану
автором, допомагають таблиці, які ілюструють розмі-
щення гончарських осередків по районах (повітах),
розміри жилих приміщень гончарів, кількість земель,
що припадає на одне гончарське господарство,
співвіднесення окремих видів капіталу в гончарному
промислі тощо.

На противагу працям О. Прусевича, Б. Лисін [5]
описав місцезнаходження й технічно-промислове зна-
чення каолінів і глин різних регіонів України, зокрема
Поділля, Волині, Київщини, Чернігівщини, Полтавщи-
ни, Харківщини, Катеринославщини, Херсонщини,
перераховуючи місцезнаходження кустарних
підприємств на цих територіях; поточний стан скля-
ної й «цементової» промисловості; майже розділ при-
святив гончарній і фарфоро-фаянсовій промисловості.
У тексті подано тридцять сім таблиць, які дозволяють
простежити стан гончарної та фарфоро-фаянсової про-
мисловості в Україні; видобування глин в Україні
(1910–1916 рр.), а також ілюструють статистичні відо-
мості про керамічні й цегло-черепичні заводи Украї-
ни. Б. Лисін розробив кілька зведених таблиць, що сто-
суються видобування глин, гіпсу, вапняку, доломіту в
Україні впродовж 1912–1916 рр. Важлива інформація
міститься і в додатках: 1) «Постанови з’їзду по ке-
рамічній промисловости від 19 травня 1918 р.»;
2) допис про «ручну (кустарну) промисловість в Чиги-
ринському повіті, по відомостям, які зібрані в 1914 р.»
[5, 151–159], зокрема подано перелік заходів, необхі-
дних для реставрації й удосконалення заводів керамі-
чної промисловості, заходів «для негайного зрушення
заводів, маючих до того цілковиту готовність, але зат-
римуючих ся сторонніми обставинами», заходів для
удосконалення способів продукції керамічних виробів,
розвитку керамічної промисловості та з питання про
забезпечення цеглою й покрівельною черепицею на-
селення прифронтової смуги [5, 153–155].

Отже, науково-дослідна робота не припинялася й
упродовж Першої світової війни. У цей період поба-
чили світ не менш ґрунтовні праці, в яких відображе-
но стан тогочасного гончарного промислу, порушено
актуальні проблеми гончарів-кустарів і промислових
підприємств. Слід віддати належне губернським зем-
ствам, які були ініціаторами дослідження й поліпшен-
ня стану кустарних промислів, зокрема гончарного, й
талановитим ученим, які, незважаючи на складні со-
ціально-політичні обставини, все ж не полишали нау-
кових досліджень, намагаючись зробити посутній вне-
сок у розвиток кустарного й промислового виробниц-
тва кераміки в Україні.
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Аналізуються основні наукові праці, що стосуються діяльності
Українського національного союзу. Наявний історіографічний ма-
сив розподілений на групи, основні риси яких проаналізовані у
статті.
Ключові слова: Український Національний Союз, політичні
партії, зарубіжна україністика, історіографія.

Українська революція залишається одним із най-
суперечливіших періодів в новітній українській історії.
Драматичні події тих років продовжують привертати
суспільну увагу. Піднесення національного руху та
розквіт державотворчого процесу тісно переплітали-
ся зі збройною боротьбою проти іноземних військ і
відстоюванням права на національне самовизначення.
Вітчизняні і зарубіжні історики доклали чимало зусиль
для всебічного дослідження і аналізу цього періоду
української історії. Однак різне трактування та інтер-
претація подій, зумовлені нерідко суб’єктивними фак-
торами, призвели до появи значної кількості наукових
праць. Починаючи розгляд наявної історіографічної
бази, слід відзначити, що в існуючих роботах часто
досить сильно відчутний елемент суб’єктивізму в
інтерпретації подій. Крім того, в більшості випадків
науковці розглядали Український національний союз
(далі – УНС) у контексті розгляду інших питань. Ок-
ремі аспекти діяльності УНС вивчалися в рамках дос-
лідження історії українських політичних партій чи
організації антигетьманського повстання. Наявну істо-
ріографію, що стосується УНС, можна умовно поділи-
ти на три групи: зарубіжна україністика, радянська
історіографія, сучасна українська історіографія.

До першої групи відносяться наукові праці та ме-
муарні твори безпосередніх учасників подій, що в
більшості писалися в 1920–30-х рр. і дослідження на-
уково-дослідних установ, створених представниками
української політичної еміграції, написані після Дру-
гої світової війни. Попри відносну концептуальну
різноманітність, ці праці відзначаються суб’єктивізмом
й ідеологізованістю в дослідженні вузлових проблем.
Перші ж спроби викласти та проаналізувати історію
новітнього Гетьманату були здійснені у 1918–1919 рр.
Однією з перших стала праця П. Гайдалемівського,
який описав спектр політичних сил, що активно діяли
під час революційних подій [1]. Одночасно вийшли
невеликі за обсягом праці, присвячені окремим аспек-
там суспільно-політичного життя Української Держа-
ви, що містять короткі згадки про УНС [2]. Характе-
ристику діяльності Союзу вміщують партійні історії,
що друкувалися на шпальтах партійної преси або ви-
ходили окремими брошурами в період революційних
подій [3]. Загалом, ці праці заклали своєрідний фун-
дамент для подальшого дослідження діяльності украї-
нських партій у складі УНС. Недостатність джерель-
ної бази цих праць підміняється особистими спосте-
реженнями авторів, емоційним викладом поглядів.
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Науковий матеріал почав накопичуватися фактич-
но відразу після поразки Української революції та вста-
новлення радянської влади в Україні. Вже 1920 р. вий-
шов друком тритомник «Відродження нації» В. Вин-
ниченка. В 1921–1922 рр. вийшли чотири томи «Замі-
ток і матеріалів з історії Української революції»
П. Христюка. Згодом з’явились дослідження Д. Доро-
шенка. І. Мазепи, М. Шаповала та інших діячів, що
власне і творили Українську революцію [4–7]. Ці праці
в українські історичній науці здобули статус «класич-
них». Згодом вийшли ще сотні мемуарних, публіцис-
тичних, наукових видань [8, 9].

Праця П. Христюка «Замітки і матеріали до історії
української революції», що вийшла однією з перших,
містить відомості про загальні риси суспільно-політич-
ної діяльності УНС, деякі офіційні заяви Союзу пода-
ються повністю. Важливу наукову цінність становлять
свідчення автора про підготовку та проведення анти-
гетьманського повстання, під проводом Директорії
УНР. Загалом, у роботі подається лівоесерівська інтер-
претація визвольних змагань [10].

Деякі тогочасні праці важко віднести до суто нау-
кових досліджень, це, скоріше, поєднання публіцис-
тики з мемуаристикою, але залучення оригінальних до-
кументів, авторські оцінки, висновки та коментарі нада-
ють їм характеру дослідницьких праць і зараз вони ши-
роко використовуються науковцями. Типовим прикла-
дом є праця В. Винниченка «Відродження нації», що
стала однією з найяскравіших робіт міжвоєнної доби [4].
Автор зробив спробу оцінити історичний досвід всієї
Української революції. В. Винниченко, хоча і був дру-
гим керівником УНС, лише побіжно згадує про свою
роботу на цій посаді, зосереджуючись на докладному
описі процесу таємної підготовки до збройного вис-
тупу. Попри суб’єктивізм, робота є важливим джере-
лом для вивчення та розуміння складних процесів в
Українській Державі і в Українському національному
союзі зокрема. Вона відіграла важливу роль у концеп-
туальному оформленні уенерівської історіографічної
течії, яка стала домінуючою у міжвоєнний період.

Серед цієї групи праць, особливе місце посідає
науковий доробок відомого науковця, соціолога і гро-
мадсько-політичного діяча М. Шаповала. Праця «Геть-
манщина і Директорія», поряд із авторським баченням
подій, містить цінний фактаж про УНС. Ця праця є
одним із небагатьох джерел, що проливає світло на
процес трансформації Українського національно-дер-
жавного союзу (УНДС) в УНС. Автор був присутній
на перших двох засіданнях, хід яких описаний, хоч і
дещо поверхово, подано персональний склад учас-
ників, їх партійну приналежність. Іншою, більш уза-
гальненою працею, є «Велика революція і українська
визвольна програма» [11], де утворення УНС автор
розглядає як реакцію українських національних сил
на діяльність російських монархічних організацій.

Інші оцінки УНС подаються у працях прихиль-
ників державно-консервативного табору. Серед них
виділяється двотомних Д. Дорошенка «Історія Украї-
ни» [5], де наведена перша спроба провести комплек-
сне наукове дослідження подій 1917–1923 рр. Попри
намагання дотримуватись максимального об’єктивіз-
му, Д. Дорошенко писав роботу з позиції міністра іно-
земних справ в уряді Ф. Лизогуба. Відчувається, що
автор залишався переконаним прихильником гетьма-
на П. Скоропадського. Робота містись велику кількість
документів, опублікованих у повному обсязі, зокрема
ряд офіційних документів УНДС та УНС. Проте, у
дослідженні майже немає узагальнюючих висновків,
що стосуються діяльності УНС, фактично відсутні

згадки про Союз після перемоги Директорії УНР. Ще
одну працю Д. Дорошенка – «Мої спогади про недавнє
минуле. 1914–1920» можна також віднести до класич-
них аналітичних історичних мемуарів [12].

Надмірна політизованість праць, що вийшли у
1920–30-х рр., справила негативне значення на по-
дальші наукові дослідження, що здійснювали діаспо-
рою [13]. В багатьох творах яскраво виявляється анта-
гонізм між двома течіями діаспорної історіографії,
оцінки навіть об’єктивних фактів подаються з діамет-
рально протилежних позицій. Ініціатива в розробці цієї
проблематики належить не відстороненим академіч-
ним вченим, а політичним і суспільним діячам, що були
не лише очевидцями, а й активними учасниками рево-
люційних подій. Це призвело до суперечливого висві-
тлення подій та формування стереотипних уявлень.
Тому специфіка діаспорної історіографії вимагає за-
лучення до кола історіографічного огляду не лише на-
укової, а й мемуарної літератури.

В повоєнний період у зарубіжній науці продовжу-
валося вивчення діяльності окремих політичних
партій, аналіз процесів, пов’язаних із діяльністю УНС.
Втім, недоліком робіт, що побачили світ у цей час, зали-
шалась обмеженість джерельної бази, що було зумовле-
но недоступністю радянських архівів і бібліотек. У ціло-
му, історики і політологи цього періоду успадкували від
своїх попередників науковість ідеологічного протисто-
яння. Не останню роль відіграв фактор відсутності дос-
татньої кількості документів, які залишились в СРСР.
Серед основних дослідників повоєнної доби в напрямі
вивчення подій Української революції, варто назвати
Д. Гирського, І. Майстренко, М. Мироненко, М. Ста-
хіва, П. Мірчука, П. Феденка, В. Веригу та ін.

Радянська історіографія створювалася в умовах то-
тального контролю та жорсткого ідеологічного тиску, що
негативно позначилося на якості цих праць. Вона вза-
галі ігнорувала сам факт створення та існування неза-
лежної Української Держави як вияв прагнення украї-
нського народу до самовизначення. Українські полі-
тичні партії кваліфікувались як буржуазно-націоналі-
стичні, відносилися до табору контрреволюції, а дос-
лідження історії контрреволюції залишалося поза ува-
гою офіційної історіографії. В історії розвитку радянсь-
кої історіографії виділяють два великих періоди: марк-
систський (1920–30-і рр.) і радянський (1930–1980-і рр.).
Дослідники кожного з етапів підходили до аналізу сус-
пільно-політичних рухів в Українській Державі зі свої-
ми концепціями та дискусіями, але при цьому зберіга-
лася спадковість наукових висновків.

Марксистський напрям в історіографії очолював і
активно запроваджував М. Яворський. Суспільно-полі-
тичні рухи та діяльність політичних партій він оціню-
вав з позиції ідеї класової боротьби та історичного
матеріалізму [14]. Радянська історична література з
проблем діяльності українських політичних партій
почала з’являтись вже на початку 1920-х рр., левова
частина з яких присвячена історії революційної бороть-
би КП(б)У. До праць, що мають теоретичну й історіо-
графічну цінність, слід віднести роботи, О. Гермайзе,
Д. Ерде, М. Рафеса [15; 16]. У них виразно просте-
жується авторська інтерпретація діяльності українсь-
ких партій, їх ролі та місця в революції. Необхідно
відзначити, що ці роботи написані з марксистського
погляду, де українські партії – члени УНС, названі
«контрреволюційними» та «соціал-угодницькими». Усі
ці роботи становлять певну наукову цінність, завдяки
документальній насиченості. Хоча проведені дослід-
ження обмежувались рамками, дослідник не міг вий-
ти за «межі дозволеного». Історики розглядали лише
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окремі факти та події, кількість, соціальну базу партій,
увага приділялась взаємостосункам між ними та
більшовиками. Усі процеси розглядались як шлях до
жовтневої революції. Існуючі рухи об’єднувались у дві
групи – пролетарські та не пролетарські, а різноманіт-
тя авторських визначень змінилося на чітко регламен-
товані дефініції.

Подолання культу особи Сталіна, яке супроводжу-
валося відносною лібералізацією суспільно-політич-
ного життя, мало позитивний вплив на подальший
розвиток історичної науки. Першою спробою написа-
ти комплексну узагальнюючу історію революційних
подій в Україні була колективна монографія С. Коро-
лівського, М. Рубача і М. Супруненка, що відзнача-
лась високим рівнем аналізу піднятої проблематики
[17]. Однак автори відводили національній проблемі
другорядне місце, українські партії продовжували за-
лишатися «дрібнобуржуазними» чи «націоналістични-
ми». Їхня діяльність розглядалася в контексті немину-
чого краху перед комуністичною ідеологією.

Після розпаду Радянського Союзу, вітчизняні нау-
ковці отримали можливість формувати нові концепції
з уже досліджених проблем і висвітлювати табуйовані
до цього теми. Дослідники намагались об’єктивно
проаналізувати процеси та явища, дати неупереджену
характеристику політичним партіям і, зрештою, само-
му гетьману. Цьому значно посприяло відкриття дер-
жавних архівів, необмежений доступ до публіцистич-
них і наукових доробків української діаспори, до обі-
гу були залучені сотні нових документів.

Скасування будь-яких формальних обмежень у друці
історичних джерел, перевидання великої кількості нау-
кових праць і мемуарів, знайомство із науковою спад-
щиною української діаспори, докорінним чином зміни-
ли ситуацію в українській історичній науці. За роки не-
залежності видано низку узагальнюючих праць, присвя-
чених аналізу як історії української революції, так і
Української Держави. В них виділено головні факто-
логічні дані та подано авторське бачення причин тих
чи інших подій [18–20]. Поряд із узагальнюючими
працями, світ побачила значна кількість вузькоспеціа-
лізованих наукових досліджень, присвячених окремим
аспектам історії Української Держави, що містять
цінну інформацію про діяльність УНС. Серед таких
робіт виділяються дослідження В. Солдатенка [21],
який виходить із позиції про негативний вплив геть-
манського перевороту на подальше розгортання Ук-
раїнської революції. Тому організацію антигетьмансь-
кого повстання, під прикриттям УНС розглядає як вип-
равданий крок для порятунку здобутків революції.
Дослідник детально аналізує офіційні заяви політич-
них партій та постанови партійних з’їздів, обґрунто-
вує необхідність створення УНС для координації дій
українських національних сил, в умовах розгортання
реакційної політики гетьманату та розквіту діяльності
російських шовіністичних, монархічних організацій.

Зовсім по-іншому оцінює значення УНС Д. Янев-
ський. Він доводить відсутність будь-якої програми
подальшого державного будівництва у його організа-
торів. Активну опозиційну діяльність автор розглядає
як намагання повернути втрачену владу. Організація і
проведення повстання проти гетьмана трактується як
негативний крок, що, зрештою, призвів до поразки
українських національних сил у боротьбі із зовнішнім
ворогом. Д. Яневський висвітлює суперечливі кроки
Союзу, його двоякість у політичній боротьбі за владу
в країні [22].

В останні роки намітилася тенденція до вивчення
історії українських політичних партій. Серед плеяди

дослідників, які займаються вивченням цієї проблема-
тики, слід виділити науковий доробок О. Любовець, зок-
рема монографію «Українські партії й політичні альтер-
нативи 1917–1920 років» [23]. Робота є ґрунтовним, якіс-
ним дослідженням історії українських політичних
партій. Автор, на основі різноманітної джерельної бази,
дослідила особливості їх суспільно-політичної діяль-
ності в період Гетьманату. Визначила та проаналізува-
ла позицію УНС стосовно ключових питань: участі в
уряді, земельної реформи, військового будівництва
тощо. Серед більш спеціалізованих студій, потрібно
відмітити праці Т. Бевз, присвячені дослідженню
історії Української партії соціалістів-революціонерів
[24]. Автор висвітлила причини, що спонукали есерів
приєднатись до УНС. Частково розглянула їх діяльність
у складі Союзу, зокрема відзначила, що ініціатива в
створенні кількох місцевих філії УНС належить саме
УПСР. Окремо було розглянуто роль партії в підготовці
і проведенні антигетьманського повстання.

Проблеми, пов’язані з дослідженням міжпартій-
них відносин, висвітлюються і в працях Р. Вєтрова й
А. Гриценка [25; 26]. Останній окреслив основні гру-
пи політичних сил, що, починаючи зі створення Цент-
ральної Ради, вели боротьбу за владу. Дослідник розг-
лянув УНС як логічну реалізацію ідеї створення єди-
ного національного фронту, що став «легальним осе-
редком боротьби, навколо якого гуртувались сили ук-
раїнського національного руху». Загалом, увага при-
діляється дослідженню діяльності окремих партій,
аналізу рішень їх конференцій. Цінними відомостями
стосовно останніх днів існування Української Держа-
ви насичена й праця І. Нагаєвського [27]. Новітнім
підходом до висвітлення діяльності українських партій
та історії української революції відзначаються
відповідні нариси В. Верстюка [28].

Проблема утворення міжпартійних об’єднань за
часів Української Держави досліджується в ряді публ-
ікацій О. Бойко [29]. В них досліджено причини утво-
рення єдиного національного фронту українськими пол-
ітичними силами. Розглянула діяльність В. Винниченка
та М. Шаповала з організації антигетьманського повстан-
ня, проаналізувала позицію Національного союзу з цьо-
го приводу, дійшла висновку про непричетність
міжпартійного об’єднання до організації збройного
виступу. Оскільки більшість в УНС виступала за по-
шук компромісу із гетьманом, а тому великі надії по-
кладала на переговори та можливість увійти до уряду.

Дослідженням суспільно-політичних процесів в
Українській Державі займався В. Клименко-Мудрий
[30]. Він не обмежувався аналізом дій українських
партій в умовах опозиції, а дослідив діяльність інших
політичних сил, що прямо чи опосередковано висту-
пали проти влади гетьмана П. Скоропадського. Автор
досліджував методи і форми реалізації окремими парт-
іями своїх політичних цілей, рівень їхнього впливу на
ситуацію. Аналізуючи політичну діяльність національ-
но-демократичного табору, автор розглянув склад Со-
юзу, визначив головні напрями діяльності філій. Ук-
раїнську Державу дослідник розглядає як вищий
ступінь розвитку української державності в роки виз-
вольних змагань українського народу, хоча визнає, що
це була спроба консервативних сил зупинити розгор-
тання революції.

У цей час значно посилився науковий інтерес дос-
лідників до окремих діячів Української революції, зок-
рема гетьмана П. Скоропадського. Варто відзначити
збірку наукових статей «Останній гетьман» [31], яка
вміщує ряд важливих статей щодо взаємин гетьмана з
УНС, оцінок його діяльності, проведення антигеть-
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манського повстання. Виділяється й праця В. Савчен-
ка [32]. Хоча дослідження присвячене гетьману, але в
роботі висвітлено контакти представників УНС із геть-
маном, від моменту його створення – до початку зброй-
ного виступу. Подано відомості про підготовку по-
встання у середовищі УНС. Дослідження містить ряд
важливих авторських висновків, зокрема про можли-
ву співпрацю гетьмана з країнами Антанти, що стало
причиною відмови останньої почати діалог з Націо-
нальним союзом. Схожим є узагальнений історичний
нарис «Павло Скоропадський» О. Реєнта, який спро-
бував здійснити комплексне дослідження політичної і
військової кар’єри одного з найвидатніших діячів ук-
раїнської історії ХХ ст. [33].

Схожа за тематикою порушених проблем є спільна
праця В. Солдатенка і С. Кульчицкього «Володимир
Винниченко» [34], що є першою політичною біогра-
фією одного із засновників УНР. Користуючись архів-
ними документами, матеріалами преси, досягнення-
ми вітчизняної і зарубіжної історіографії, автори дос-
лідили постать В. Винниченка, показали сильні і слабкі
сторони його політичної діяльності. Попри те, що кни-
га присвячена його багатій і тривалій діяльності, ве-
лика увага приділена періоду Української революції.

Отже, на сьогодні існує значна кількість наукових
праць, в яких прямо чи опосередковано розглядається
УНС. Проте, дослідження діяльності цього союзу, в ос-
новному, проводилися в контексті вивчення інших нау-
кових проблем. У більшості праць, написаних очевид-
цями подій і науковцями з української діаспори, дається
суб’єктивна оцінка діяльності УНС. Досягненням ра-
дянської історіографії, попри ідеологічну спрямованість,
стало активне використання архівних документів. Су-
часна українська історіографія відзначається об’єктив-
ним науковим підходом до вивчення історії УНС.
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У статті проаналізовані праці істориків та науковців, присвя-
чені політичній та науковій діяльності О. Оглоблина в окупова-
ному Києві.
Ключові слова: О. Оглоблин, історіографія, Київська міська уп-
рава, Музей-архів переходової доби.

Українська історична біографістика в сегменті,
присвяченому подіям Другої світової війни, постійно
поповнюється напрацюваннями істориків, які повер-
тають із забуття в портретну галерею легендарні по-
статі нашого минулого. О. Оглоблин належить до пле-
яди осіб, із діяльністю яких пов’язана низка важливих
суспільно-політичних процесів у захопленій нациста-
ми столиці. Тим більше його політичній і науковій
діяльності в окупованому Києві науковці присвятили
не одну працю. Зокрема короткий історіографічний
огляд праць про О. Оглоблина провів у своєму дослід-
женні «Олександр Оглоблин. Життя і праця в Україні»
історик І. Верба [1]. Втім, останнім часом наука по-
повнилася низкою нових відомостей про науковця.
Хоча, крім І. Верби, донині ніхто не проводив істо-
ріографічного аналізу сучасних напрацювань.

Сьогодні більшість сторінок біографії О. Оглоб-
лина відомі широкому загалу, а тому в цьому дослід-
женні зупинимося більш детально на тому, як у су-
часній історичній науці подають та оцінюють
діяльність цього професора в окупованій столиці. Так,
серед істориків і нині немає єдиної думки щодо дати
обрання О. Оглоблина на посаду голови Київської
міської управи (КМУ). Дослідник її історії О. Костю-
чок у своїй статті стверджує, що О. Оглоблина було
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обрано головою КМУ на зборах 19 вересня [2, 30–31].
З. Городиський називає іншу дату – 20 вересня [3, 247].
Л. Винар, І. Салій та О. Кучерук дотримуються думки,
що обрання першого голови КМУ українськими кола-
ми відбулося 21 вересня [4, 33; 5, 61; 6]. Д. Армстронг,
не вказуючи точної дати, зазначає, що обрання міського
голови припало на 2–3 день після взяття гітлерівцями
Києва [7, 116]. Історики І. Верба та Т. Заболотна вважа-
ють, що О. Оглоблин очолив Управу 23 вересня [8, 93;
9, 770]. Як бачимо, точної дати немає, тому ми можемо
лише припустити, що головою КМУ О.П. Оглоблина
було призначено у 20-х числах вересня 1941 р.

Також у науковій і мемуарній літературі ми може-
мо знайти свідчення про справжнє протиборство за
посаду голови КМУ між В. Багазієм та О. Оглобли-
ним [6; 10, 62–63]. Однак і в цьому питання немає зго-
ди, бо історик О. Костючок зазначає, що, згідно дже-
рел, протиборства не було. О. Оглоблина на посаду
міського голови було затверджено на зборах ще 19 ве-
ресня, а тому вибори 22 чи 23 вересня перетворилися
на формальність [2, 31]. Ще одне питання в біографії
О. Оглоблина донині не має однозначної відповіді:
чиєю креатурою на цій посаді він був? Із звітів співро-
бітників НКВС, які складалися крізь призму часопису
«Українське Слово», вчений постає щирим колабора-
ціоністом й на посаду голови був призначений німець-
кими окупантами [11, 313]. Д. Армстронг вважає О. Ог-
лоблина ставлеником ОУН(м) [7, 116], тоді як В. Омель-
ченко й О. Костючок вказують, що вченого на посаді
міського голови хотіла бачити українська громадсь-
кість Києва [12, 40; 2, 30–31].

Немає однозначної думки серед істориків й у пи-
танні причетності О. Оглоблина до розстрілів у Баби-
ному Яру. Так, В. Король про ці події зазначив: «Вза-
галі таке масове винищення людей стало можливим
як наслідок звірства фашистів, так і тому, що в цій
страшній справі їм допомагали запроданці свого на-
роду. Одним із найпомітніших серед них був профе-
сор історії Київського університету, а в роки окупації
Києва його бургомістр О. Оглоблін» [13, 14]. І. Салій
вважає, що розстріли в Бабиному Яру розпочалися не
без участі голови КМУ [5, 62]. Оскільки в наказі, який
з’явився на київських вулицях 28 вересня, відсутній
будь-який підпис, говорити про причетність О. Оглоб-
лина до цих подій ми не можемо [14, 438]. Більше того
І. Вербі вдалося навіть віднайти документальні
свідчення того, що у вересневі дні 1941 р. О. Оглоб-
лин клопотався перед окупаційною владою про вря-
тування єврейської сім’ї І. Мінкіної-Єгоричевої, а та-
кож він допоміг виїхати з Києва колишньому співроб-
ітнику Інституту історії – єврею І. Премислеру [1, 255].

29 жовтня 1941 р. О. Оглоблин залишив посаду
бургомістра Києва. Свідок тогочасних подій, головний
редактор газети «Українське Слово» І. Рогач на шпаль-
тах часопису повідомив, що професор виявив бажан-
ня повністю присвятити себе науковій діяльності [16].
Проте, наш сучасник М. Коваль встановив, що бур-
гомістр був звільнений у зв’язку з арештом його зас-
тупника В. Багазія, звинуваченого німцями в махінац-
іях із квартирами та майном розстріляних київських
євреїв. Однак автор у дослідженні не вказує інформа-
ційне джерело цієї інформації [16, 25].

Наступним етапом у діяльності О. Оглоблина стало
керівництво в Музеї-архіві переходової доби. На думку
О. Бєлої, заклад було засновано 26 березня 1942 р.,
а очолив його історик 17 квітня 1942 р. [17, 7]. На-
томість І. Гирич стверджує, що створення музею роз-
почалося в квітні 1942 р., а повне затвердження КМУ
і призначення голови відбулося 27 червня 1942 р. [18,

192]. Своєю чергою О. Салата зазначає, що офіційним
днем заснування закладу вважається 26 березня 1942 р.,
а вже 9 квітня 1942 р. головою КМУ було затверджено
Положення про діяльність МАПД [19, 231]. У фон-
дозбірні ДАКО містяться документи про створення ко-
лективом під керівництвом О. Оглоблина трьох тема-
тичних виставок: «Руйнація більшовиками культурних
пам’яток у м. Києві», «Визволення Києва німецькою
армією від юдо-більшовицького гніту і відродження гос-
подарського і культурного життя м. Києва» та «Київ під
час німецько-совєтської війни» [20, 39–40]. На жаль,
матеріали не вказують ні періоду, ні місця функціону-
вання виставок. Науковці І. Верба й І. Гирич перекону-
ють, що була створена лише одна виставка – «Знищення
більшовиками пам’ятників культури у Києві», яка
відкрилася 15 липня 1942 р. [21, 85; 18, 191–196].

Досі невідомо, коли припинив існування Музей-
архів. Наказ про ліквідацію установи не зберігся, ос-
танні документи про діяльність Музею-архіву датують-
ся вереснем 1942 р. Дослідники П. Грімстед Кеннеді
та Г. Боряк, на основі віднайдених у фондах Централь-
ного державного архіву вищих органів влади та уп-
равління України документів, стверджують, що уста-
нова припинила існування наприкінці жовтня 1942 р.
[22, 19]. Натомість І. Верба вказує, що О. Оглоблин
очолював заклад до 18 листопада 1942 р. [1, 257], а
І. Гирич, не вказуючи конкретну дату, зазначає, що Му-
зей-архів був закритий окупаційною владою на-
прикінці 1942 р. [18, 192]. На думку П. Грімстед Кен-
неді та Г. Боряк, після головування в Музеї-архіві,
О. Оглоблин втратив довіру гітлерівців [22, 19] і саме
на цій хвилі, згідно думки І. Верби, вченого 23 листо-
пада 1942 р. було призначено директором середньої
школи № 67, але вже наступного дня наказ скасували
[1, 259]. Втім, про цей факт із біографії професора не
згадує жоден дослідник.

Більшість дослідників діяльності О. Оглоблина
зазначають, що в червні 1942 р. він очолив Комісію з
розгляду питання про українські емблеми та безпосе-
редньо займався розробкою герба м. Києва. Саме він
запропонував одночасне вживання в українському
діловодстві символічних знаків «Куша», «Архангела
Михаїла» та «Тризуба» [23, 72; 4, 36]. Найдетальніше
діяльність О. Оглоблина в геральдичній сфері вивчив
професор І. Верба [24, 20 – 22]. Останній, а також
Л. Винар пишуть, що на початку 1943 р. О. Оглоблин
зосередився на роботі, очолюваної ним, експертної
комісії з історико-філологічних дисциплін [4, 36; 23,
73]. Проте, лише перший вказує вид роботи, яку
здійснював колектив під керівництвом О. Оглоблина.
Зокрема комісія, за наказом окупаційної влади, про-
водила атестацію науковців і визначала їхню при-
датність до викладацької роботи. Так, було розгляну-
то 122 справи вчених Києва й написано відгуки на їхню
наукову продукцію [25, 59].

Отже, можемо констатувати, що, незважаючи на
значну кількість біографічних досліджень, нині є лише
одна узагальнююча праця про О. Оглоблина. Однак, як
зазначає професор І. Верба, вона не розкриває всіх ла-
кун у дослідженнях діяльності О. Оглобина в окупова-
ному Києві. Попередньо проведений історіографічний
аналіз, дає можливість розкрити сутність проблеми,
зорієнтувати на першочергові завдання, що мають бути
вирішені у процесі дослідження політичної та наукової
діяльності відомого вченого у столиці за гітлерівського
панування, заповнити прогалини в біографії цієї супе-
речливої й непересічної особистості, з подальшим уза-
гальненням і створенням цілісного й об’єктивного
життєпису його діяльності. Безперечно це неможливо
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здійснити, без залучення першоджерел, насамперед
архівних, як уже проаналізованих, так і невідомих.

Отже, праці про О. Оглоблина в цілому висвітлю-
ють основні віхи його політичної та наукової діяль-
ності в окупованому Києві. Діяльність вченого оці-
нюється по-різному. Проте, всі дослідники одностайні
в думці, що Олександр Петрович не стояв осторонь
подальшого розвитку України, хоча ціною за таку
діяльність була втрата авторитету серед гітлерівців.
Однак усі ці труднощі, на відміну від більшості його
колег, не вплинули на світогляд вченого. Нацисти не
дбали про створення належних умов для його профе-
сійної діяльності, вони шукали в ньому лише об’єкт,
який мав би продукувати «ідеологічно правильні» пуб-
лікації, виправдовувати їхні варварські дії, формувати
в читача чорно-білу картину світу. Втім, учений не був
зламаний обставинами, не погодився на «правила гри»
нових господарів, не кривив душею, щиро каявся у
«помилках» і не змінював «свої» погляди на діамет-
рально протилежні. Слід зауважити, що статті та спе-
ціальні дослідження про О. Оглоблина, надруковані в
різних виданнях, не дають повного уявлення про ве-
личину цієї постаті. Крім того, вони потребують по-
дальшого вивчення та доповнення, оскільки поза ува-
гою дослідників залишилася значна джерельна база,
зокрема спогади вченого, епістолярна спадщина та
матеріали особового фонду.
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У статті аналізується науковий доробок вітчизняних учених,
присвячений періодичним виданням збройних формувань на те-
ренах СРСР років Другої світової війни.
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Упродовж ХХ – початку ХХІ ст. в історичній науці
був зібраний значний наратив, який розкриває пробле-
матику політико-пропагандистської системи радянсь-
кого періоду. Дослідження різноманітних форм впли-
ву на свідомість людей, що їх використовувало керів-
ництво СРСР, а особливо під час великих катаклізмів,
зокрема Другої світової війни, дало змогу науковцям
глибше зрозуміти суть історичних процесів і подій. Чи-
мало наукових пошуків, публіцистичних та мемуарних
видань було присвячено радянській періодиці, адже в
першій половині ХХ ст. часописи були наймасовішим
засобом отримання інформації, яка несла конкретні
меседжі та створювала відповідний інформаційний
простір. Дослідження напрацювань радянських політи-
ко-пропагандистських інструментів, які застосовували
тогочасні часописи для впливу на свідомість людей, є
актуальним і нині, в умовах появи гібридних зброй-
них конфліктів, коли засоби масової інформації відігра-
ють у суспільстві не меншу роль, аніж війська і зброя.

Історіографія з цього питання пройшла кілька не-
рівнозначних етапів розвитку, непослідовних у своїй
еволюції, які різнилися ідеологічним навантаженням
та відкритістю доступу до архівних джерел, що зумо-
вило, в свою чергу, відсутність комплексного підходу
до проблеми й узагальнюючих праць, які б відповіда-
ли запитам сучасної історичної науки. Мета цієї нау-
кової розвідки – дослідити стан наукової розробки
проблеми вивчення військової періодики на теренах
СРСР та України в роки Другої світової війни.

Умовно наукове студіювання радянської преси
можна поділити на два великі періоди. Перший охоп-
лює проміжок від 1920-х рр., коли відбулося утверд-
ження радянської влади, до 1991 р., тобто, до розпаду
СРСР. Цей етап характеризується кількома періодами:
довоєнний та воєнний, у яких закладалася історіографії
проблеми; повоєнний окреслюється до 1970-х рр., коли
з’явилося багато вузькоспеціалізованих та фундамен-
тальних праць; 1970-і – початок 90-х рр. – характери-
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зувалися дослідженням періодики як історичного дже-
рела. Другий етап розпочався від дня проголошення
незалежності України і триває донині. В умовах еволюції
методологічних підходів і необхідності більш глибокої
та детальної постановки проблеми, які вимагає сучасна
історична наука, цей період позначений звільненням від
ідеологічних навантажень, руйнуванням міфів і стерео-
типів, домінуванням українського аспекту.

Історіографічний аналіз літературиіз проблеми
радянської преси засвідчує її стійке перебування у полі
зору радянських дослідників від другої половини
1920-х рр. Звертаючись до матеріалів періодичного
друку часів воєнного лихоліття, радянська історична
наука переважно вивчала роль комуністичної партії, її
ідейно-політичної та пропагандистської діяльності в
суспільстві [1–10]. Авторами-дослідниками були роз-
криті особливості та досвід використання партійною
номенклатурою різноманітних ідеологічних засобів (у
тому числі й друку) в агітаційно-пропагандистській
діяльності. Більш предметно питання періодики розг-
лянуті в публікаціях, присвячених її ролі й значенню в
роки війни. Це низка робіт, що стосуються діяльності
партійно-радянської преси, зокрема газети «Правда»,
«Комуніст» тощо [11–15].

Окремим об’єктом дослідження багатьох науковців
стала військова преса СРСР часів радянсько-німець-
кого протистояння. Ще в ході війни, або майже відра-
зу по її закінченню, побачили світ, зокрема, такі збірки,
як «Боевые традиции нашей печати: в помощь редак-
тору краснофлотской газеты», «Газета в бою», «Идео-
логическая работа КПСС в действующей армии. 1941–
1945 гг.», «Советская военная печать». Згодом ґрун-
товні праці запропонували А. Альохіна, М. Горохов,
С. Жуков, М. Козлов, М. Кореневський, А. Кочкуров,
В. Лунєв, О. Мішуріс, Р. Муксінов, М. Попов та М. Го-
рохов [16–29]. В їхніх дослідженнях мілітарної преси –
невід’ємного складника системи всесоюзної періодики
– підкреслена керівна роль партії в її організації.

Військову періодику почали збирати науковці для
своїх досліджень одразу по війні, адже вона слугувала
джерелом для створення багатогранної історичної кон-
цепції війни, вміщуючи матеріали, зібрані в ході та
відразу після боїв. Так, у звіті Комісії з історії Вітчиз-
няної війни Академії наук УРСР за 1946 р. зазначаєть-
ся, що науковці опрацювали газети та журнали всесо-
юзного та республіканського значення, обласні й рай-
онні видання УРСР, з метою глибшого оволодіння те-
мою [30, 61–62]. Значна кількість джерелознавчих праць
присвячена радянській періодиці воєнної доби, з’явила-
ся в 1970–80-х рр. [31–37]. Науковці відзначали, що друк
посідає особливе місце в комплексі джерел, адже
містить значно ширшу інформацію, порівняно із сис-
тематизованими документальними джерелами.

Україна в радянській історіографії розглядалася як
складова частина СРСР, тому окремо її пресу часів війни
майже не вивчали, хоча були деякі спроби дати характе-
ристику діяльності ЗМІ на теренах нашої держави, виз-
начити місце преси в ідейно-політичній роботі. Це, пе-
редусім, праці В. Лозицького, В. Мазила, В. Полковен-
ка, В. Рубан, М. Цуманенка, Й. Цьоха [38–45]. На особ-
ливу увагу дослідників претендувала лише підпільно-
партизанська періодика УРСР. Значний внесок у студ-
іювання цього напряму зробили М. Бєлінський, Д. Гри-
горович, І. Дем’янчук, О. Гутянська, І. Слободянюк
[46–51]. Набутки у вивченні певних аспектів зазначе-
ної теми істотні, але вони досліджувалися розрізнено,
що не давало змоги зробити узагальнюючих висновків.

Радянські науковці робили також спроби досліди-
ти пропагандистську діяльність, у тому числі періо-

дичного друку, окупаційної адміністрації та збройних
формувань ворога на захоплених територіях СРСР [52–
55]. У цих працях увага акцентувалася на провалі на-
цистської пропаганди серед місцевого населення та на
відсутності належного дослідження механізму прове-
дення пропагандистської роботи.

Із розпадом СРСР вивчення військової періодики
знайшло своє продовження у контексті викликів, які
поставила історична наука в умовах сучасних реалій.
На пострадянському просторі авторитетними науко-
вцями в цій царині стали Д. Байрау, Е. Галумов, Р. Ов-
сепян, М. Рум’янцев, на вітчизняній ниві вивченням
означеної теми займалися А. Мінгазутдінов, Т. Рома-
ненко, С. Сегеда, Т. Срібна [56–62]. Не вщух інтерес
науковців і до періодики радянського руху Опору на
окупованих гітлерівцями територіях. Зокрема в цій
царині на увагу заслуговує наукова розвідка В. Смірно-
вої, яка доходить думки, що дослідження підпільно-
партизанської преси дає змогу скласти уявлення про
масштаби й активність пропагандистсько-агітаційної
діяльності українських радянських партизанів і
підпільників та розкрити значущість друкованого слова
як одного з важливих засобів у боротьбі з нацистськи-
ми поневолювачами [63].

У нових дослідженнях простежується вже критич-
ний підхід до часописів періоду Другої світової як істо-
ричного джерела, а цікавість викликають праці С. Шпа-
ковської та В. Сімперовича [64; 65]. Останній здійснив
комплексне дослідження газети «Британський союз-
ник» – друкованого періодичного органу Міністерства
інформації Великобританії, що розповсюджувався у
воєнний час на території Радянського Союзу серед
цивільного населення та в лавах Червоної армії. У своє-
му пошуку автор дійшов висновку, що, за критичного
ставлення до часопису, можна викрити багато поми-
лок в історії, розвінчати усталені міфологеми та сте-
реотипи, доказово та обґрунтовано проаналізувати
історичні події воєнного лихоліття.

Останнім часом, у світі серед дослідників широ-
кого розголосу набуло вивчення повсякденної історії.
Роботою в цьому напрямі, з широким залученням пе-
ріодичних видань воєнної доби, відзначилися Н. Ан-
тонюк, В. Гедз, В. Гінда [66–68]. Останній, на матері-
алах окупаційної преси, простежив спортивне життя
в Україні років нацистського поневолення. Це приклад
того, як науковий наратив, що ґрунтується на викори-
станні часописів, відкрив для багатьох істориків ваго-
му, але недосліджену діялнку української історії.
Звісно, з набуттям Україною незалежності, бурхливу
зацікавленість серед науковців викликав новий, невідо-
мий масив періодики воєнного часу – легальна преса
часів окупації українських земель та видання украї-
нських націоналістичних збройних формувань. У пер-
шому випадку слід відзначити дослідження О. Анд-
рющенка, Т. Борисенка, К. Курилишина В. Лизанчу-
ка, О. Луцького, І. Павлюка, Н. Антонюка та В. Гедза
[69–76]. Націоналістична періодика стала предметом
наукових пошуків М. Михайлюк, С. Сегеди, О. Ста-
сюка, Д. Титаренка та інших учених [77–80].

Отже, дослідження стану наукової розробки теми
доводить наявність значного пласта напрацювань з
означеної проблематики, який склався в ході двох ве-
ликих етапів. Радянський період студіювання позна-
чений кореляцією науки в бік політичних запитів сус-
пільства, тож і джерельна база поширювалася лише за
напрямами, визначеними партійними ідеологами. Такі
чинники стали перешкодою для об’єктивної реконст-
рукції історичної дійсності. Позитивним набутком
можна вважати закладання базису для подальшого
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дослідження цієї проблеми. Із розпадом радянської
тоталітарної системи, з’явилися нові концепції та ме-
тоди, які акумулювала сучасна історична наука, дос-
лідження вийшли на якісно новий науковий рівень.
Доступність архівів дає змогу всебічно дослідити ук-
раїнський чинник у Другій світовій війні. Однак не-
послідовність в еволюції двох етапів та незацікав-
леність істориків проблемами, що визначали мораль-
но-психологічний стан радянського суспільства, при-
звела до відсутності комплексного аналізу військової
періодики на теренах СРСР часів Другої світової війни,
який би відповідав стану сучасної історичної науки.
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Tretiak V.L. Military press in the Soviet Union during the Second
World War: problems of historiography. Scientific work of domes-
tic scientists, devoted the to the periodical additions of the armed form-
ing’s on the territory of the USSR in the years of the Second world
war, is analyzed in the article.
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Висвітлюються основні досягнення сучасної вітчизняної істо-
ричної науки щодо вивчення наступально-стратегічних ініціатив
Червоної армії на українських теренах у 1943–1944 рр. Виокрем-
люються характерні напрями, здобутки та тенденції тематич-
но-історіографічного процесу, пропонуються перспективні ке-
рунки подальшого дослідження проблеми.
Ключові слова: Україна, історіографія, наступальні операції,
визвольні бої, Червона армія.

Дослідження наступальних боїв радянських військ
на українських теренах в 1943–1944 рр. залишається
вагомим сегментом вітчизняного історіографічного
дискурсу в сучасній України. Значний пласт запропо-
нованої наукової, мемуарної та популярної літератури
спонукає до наукової рефлексії, з метою виявлення та
визначення нових перспективних напрямів роботи,
формулювання актуальних завдань та оптимальних
шляхів їхнього вирішення.

Аналіз історіописання означеної проблеми обме-
жується деякими загальними та локальними аспекта-
ми, які знайшли відображення в окремих монографіях,
дисертаціях і статтях, присвячених різноманітним
проблемам Другої світової та Великої Вітчизняної
(німецько-радянської) війн [1–3]. Зрозуміло, ці праці
не мали на меті з’ясувати становлення й основні на-
прями сучасної вітчизняної історіографії визвольних
боїв радянських військ на теренах України. Акценто-
вані вони лише на оцінці історіографічних надбань у
розрізі тих завдань, що стояли перед дослідниками.
Однак, зазначені та подібні до них, наукові розвідки
можна розглядати як підготовчі щодо вивчення цієї
теми. Беручи до уваги той факт, що досліджувана про-
блема в історичній науці висвітлена недостатньо, у
запропонованій науковій статті окреслено характерні
напрями та набутки тематичного історіографічного
процесу; проаналізовано основні підсумки та перспек-
тиви її наукового дослідження.

Після відновлення суверенного статусу Українсь-
кої держави, історіографічний процес, пов’язаний із
дослідженням проблеми, набув нових імпульсів роз-
витку: значно розширився діапазон наукового пошуку
з різноманітних аспектів; помітно збільшився обсяг
задокументованого наративу, успішно апробованого в
наукових працях; зріс якісний компонент історіографі-
чного продукту, оновилися методологічні засади та
методичний інструментарій. Наукової рефлексії зазна-
ли раніше табуйовані теми поразок, стратегічних і так-
тичних прорахунків командування, втрат радянських
військ під час визвольних боїв за українські землі.
Зникла обмеженість, ідеологічна патетика, пропаган-
дистська спрямованість, відсутність неупередженого
дослідницького погляду на проблему, чітка установка
на «єдино правильний» партійний принцип наукового
пізнання, політико-ідеологічні нашарування часів ко-
муністичної епохи. Варто зауважити, що, за відносно
короткий період існування незалежної України, відбу-
лося суттєве прирощення історичних знань з історії
наступальних боїв радянських військ на українських
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територіях. Загалом, це пов’язано з удоступненістю
архівосховищ для дослідників, можливістю вільно
користуватися доробком військових фахівців, які в
радянські часи зберігалися під грифом «таємно» (при-
кро, але після Революції Гідності вітчизняні дослід-
ники знову практично позбавлені можливості корис-
туватися російськими архівосховищами, де сконцент-
рований централ документалістики воєнної доби).

Водночас слід зазначити, що базові контури істо-
ріографії проблеми формувалися за допомогою на-
бутків радянської історіографічної спадщини, зреш-
тою, її своєрідного модифікування. Все ж таки, попри
цю обставину, пізнавальний арсенал історичної науки
збагатився різноплановими науковими розвідками,
мемуарними, науково-документальними й енциклопе-
дично-довідковими виданнями, що містять об’єктив-
ну всебічну характеристику стратегічного становища
та подієвого полотна в Україні на етапі її визволення
від нацистських загарбників.

Серед узагальнюючих праць з історії Другої світо-
вої та Великої Вітчизняної війн, в яких найбільш де-
тально висвітлюються перипетії визвольних боїв на
українських теренах, слід виокремити видання «Без-
смертя. Книга Пам’яті України. 1941–1945» й «Украї-
на в полум’ї війни» [4; 5]. В узагальнюючих роботах,
написаних на багатій джерельній базі та нових мето-
дологічних засадах, окреслено загальну проблемати-
ку визвольних боїв, висвітлено основні етапи стратег-
ічних операцій Червоної армії в Україні. Змістовні
подієві сюжети визволення України від нацистських
загарбників розкриває й спільна праця представників
академічної історичної науки І. Муковського та О. Ли-
сенка – «Звитяга і жертовність: українці на фронтах
Другої світової війни» [6].

Особливістю сучасного вітчизняного історіогра-
фічного процесу стала поява наукових праць, спеціаль-
но присвячених проблемам визволення України, авто-
ри яких детально розкривають передумови, обстави-
ни та особливості визвольних боїв Червоної армії [7;
8]. Сучасна українська історична наука випродукува-
ла й наукові праці, що ілюструють характерні аспекти
окремих стратегічних і фронтових наступальних опе-
рацій радянських військ на території України в 1943–
1944 рр. [9–13]. У цьому контексті варто відзначити
кілька брошур В. Бережинського [14–16].

Низка публікацій, що базується на архівних дже-
релах, у контексті загального подієвого тла Великої
Вітчизняної війни відтворює регіональні особливості
визволення України від нацистських і фашистських
загарбників [17–20]. У деяких публікаціях висвітлю-
ються перипетії регіональних визвольних боїв Черво-
ної армії [21–25]. В активі воєнної історіографії – на-
працювання з історії окремих регіонів у роки німець-
ко-радянської війни, в яких прикметне місце посідає
аналіз визвольних боїв на території різних областей
республіки [26–29]. Дослідники вивчають обставини
визволення окремих населених пунктів України [31–
33]. У сучасній вітчизняній історіографії наявні наукові
праці, в яких простежуються підходи до застосування
різних видів і родів радянських військ у наступальних
операціях Червоної армії на території України [34–36].

Сучасний історіографічний процес, пов’язаний із
вивченням визвольних боїв Червоної армії на украї-
нських теренах, супроводжується появою науково-істо-
ричних та художньо-документальних нарисів про бой-
ові шляхи об’єднань, з’єднань і частин радянських
військ, які брали участь у наступальних операціях на
території України, а також матеріали про відомих і
пересічних постатей війни, котрі були очільниками

військових формувань або відзначилися на українській
землі [37; 38]. У кількох виданнях з’ясовуються особ-
ливості бойового шляху частин і з’єднань радянських
військ [39–44]. Прикметною рисою сучасної вітчиз-
няної історіографії, пов’язаної з дослідженням визво-
лення України, стало також продукування наукових
розвідок біографічного штибу. В історико-біографіч-
ному ракурсі на широкому подієвому тлі Великої
Вітчизняної війни досліджуються життєві шляхи ра-
дянських військових керманичів. У цьому плані ваго-
мим є доробок О. Филя [45].

До активу сучасної історіографії проблеми слід
віднести й різноманітні хронологічні довідники, що
ілюструють визволення України як в цілому, так і за її
регіонами [46–48]. Дотичним до хронікально-докумен-
тальних видань є історико-статистичне дослідження
Ю. Лисаковського, В. Нестерова та В. Удіна-Некрасо-
ва [49]. У зазначеній розвідці (чи не вперше у вітчиз-
няній історичній науці) проведено загальний аналіз
стратегічних і фронтових наступальних операцій Чер-
воної армії, наведено цифри втрат серед радянських сол-
датів і офіцерів, співвідношення ворогуючих сторін.
Своєрідним підсумком дослідження наступальних
ініціатив радянських військ на теренах України у хроні-
кальному вимірі стало науково-документальне видання
«Україна. Хроніка визволення: дослідження, докумен-
ти, свідчення», що зафіксувало перелік усіх населених
пунктів України, визволених з 18 грудня 1942 р. – до
28 жовтня 1944 р., створило хронограф географічних
адрес подвигу та жертовності та неодноразового виз-
волення окремих українських міст і сіл [50].

Прикметною рисою сучасної історичної науки є
поява низки дисертацій, виконавці яких розглядають
доволі різноманітну проблематику – від особливостей
взаємодії військових рад Воронезького фронту з парти-
занськими формуваннями та місцевими органами вла-
ди в ході визволення Лівобережної України і бороть-
би за панування в повітрі радянської авіації в боях на
Правобережній Україні наприкінці 1943 – на початку
1944 рр. – до аналізу радянських військових мобілі-
зацій 1943 р. на території українського Лівобережжя;
розкриття стратегічно-тактичних нюансів Східно-Кар-
патської операції, приєднання Закарпаття до СРСР та
особливостей морських десантних операцій в Криму
в 1941–1943 рр. [51–55].

Вагомим складником наукового осмислення вка-
заного тематичного сегмента виступає публікація
збірників документальних матеріалів, як правило, з
розлогими науковими коментарями [56; 57]. Сучасне
дослідницьке поле визвольних боїв на теренах Украї-
ни заповнюється публікаціями, які певною мірою руй-
нують радянську історіографічну спадщину й посту-
пово виводять із небуття раніше табуйовані теми воє-
нної історії. Так, І. Марчук та О. Тищенко деталізують
особливості боїв під Гурбами в квітні 1944 р. [53].
Л. Рибченко акцентує увагу на вивченні проблем ра-
дянської військової мобілізації в Україні та особливо-
стях обліку радянських військовослужбовців у роки Ве-
ликої Вітчизняної війни [59; 60]. Певний прорив у дос-
лідженні особливостей участі чехословацьких військо-
вих формувань у визволенні України, в яких левову
частку бійців становили українці, здійснили О. Довга-
нич, В. Пагиря та О. Кафтан [61; 62].

Вагомим чинником, який концептуалізує, інстру-
менталізує, деталізує та спрямовує історіографію про-
блеми, залишаються наукові форуми. Щороку в Україні
проводяться міжнародні, всеукраїнські та регіональні
науково-практичні та історико-краєзнавчі конференції,
круглі столи та семінари, на яких порушуються різні
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питання визволення України від нацистських загарб-
ників [63–65].

Як і радянська історіографія проблеми, сучасна
вітчизняна історична наука широко практикує опри-
люднення різноманітних спогадів колишніх учасників
війни на різноманітну тематику – це можуть бути як
спогади однієї особи, так і збірники мемуарів (колек-
тивні спогади). До цього блоку слід віднести й видан-
ня мемуарного характеру, але з художнім обрамлен-
ням, викладені у вигляді художньої повісті чи роману
або у стилі документальної повісті чи своєрідних умов-
них репортажів [66– 70]. Їхня головна відмінність від
виданих у радянський час – відхід від комуністичної
заідеологізованості, відкидання «правильності пар-
тійної лінії, комуністичного курсу». Осібно слід виок-
ремити документальні спогади-розповіді про бойовий
шлях військових частин і з’єднань Червоної армії, ба-
зовані на особистих спогадах їхніх учасників.

У рамках однієї статті, звісно, неможливо деталь-
но розглянути всі сучасні військово-історичні праці й
мемуаристику з проблематики визвольних боїв Чер-
воної армії на теренах України. Проте, й ті напрацю-
вання, які вдалося охарактеризувати, свідчать про
помітні успіхи дослідників у вивченні проблеми, знач-
ний приріст наукових історичних знань. Позитивно
оцінюючи здобутки сучасної вітчизняної історіографії,
слід зазначити, що деякі аспекти теми залишаються
ще недостатньо опрацьованими. На сьогодні ми ще не
маємо спеціальної наукової праці, в котрій глибоко
були б досліджені найважливіші питання наступаль-
них операцій радянських військ на українській тери-
торії як самодостатньої наукової проблеми. Існуючі
наукові розвідки не вирішують завдання комплексно-
го проблемного дослідження теми. Поза увагою дослі-
дників залишаються недостатньо з’ясовані питання,
пов’язані із загальною оцінкою аналізованих подій,
уточненням тотальних і локальних втрат Червоної
армії на різних етапах визволення України, викорис-
танням підрозділів «штрафників» тощо. Лише за умо-
ви використання всього історіографічно засвоєного
фактографічного матеріалу, залучення широкого кола
репрезентативних історичних джерел, насамперед ар-
хівних, завдання цілісного опрацювання проблеми буде
виконано. Сприятиме його реалізації й створення по-
тужного біобібліографічного покажчика до теми. На-
явний дослідницький потенціал засвідчує, що вирішен-
ня цих та інших питань цілком можливе, необхідно
лише зважати як на набутий досвід, так і на нові реалії
сучасності. Основним критерієм подальшого розвит-
ку досліджень історії наступальних боїв на теренах
України має бути вихід історичної науки на якісно нові
рубежі, пошук нових ракурсів, а також способів ре-
конструкції адекватної історичної картини минулого.
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Simperovych V.M. Red Army Offensive operations on Ukraine
territory (the 1943–1944th): modern ukrainian historiography. Are
highlighted the major achievements of modern national historical sci-
ence in the study of the Red Army offensive and strategic initiatives on
Ukrainian territory in the 1943–1944th. Are distinguished characteristic
directions, achievements and trends thematically historiographical pro-
cess, offered perspective direction further study of the problem.
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ÁÎËÃÀÐ²ß: ÂËÀÄÀ ² ÇÀÊÎÍ (1918–1962 ðð.)
Ó ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍßÕ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÕ ²ÑÒÎÐÈÊ²Â

У статті розглядається взаємодія влади та закону у Болгарії
від завершення Першої світової війни до утвердження «ери Живко-
ва» у висвітленні українських істориків упродовж 1957–2011 рр.
 Ключові слова: закон, політичний режим, болгаристика, істо-
ріографія, авторитаризм, Болгарія.

Актуальність обраної теми зумовлена необхідні-
стю історіографічного осмислення доробку українсь-
кої болгаристики, зважаючи на багатоплановий її роз-
виток. З’ясування тематичних пріоритетів є важливою
ланкою вітчизняних болгаристичних досліджень та
допомагає визначити внутрішню логіку їх розвитку,
зв’язок із суспільними потребами. Вивчення саме взає-
модії влади та закону виглядає конче потрібним, з ог-
ляду на формування громадянського суспільства у по-
стсоціалістичних країнах. У цьому зв’язку, виокрем-
лення історичної складової може слугувати одним із
показників готовності усіх суб’єктів цього процесу до
засвоєння цінностей та стандартів громадянського сус-
пільства. Погляд українських вчених на означену про-
блему є актуальним, з огляду на становлення правової
держави, та наближує до вирішення питання про її
корені. З іншого боку, робить внесок у з’ясування філо-
софськи орієнтованого завдання щодо наступності
історичного знання та його достовірності. Попри те,
що питання історії вітчизняної болгаристики вже були
об’єктом узагальнення [1], вони не торкалися висвіт-
лення проблеми, винесеної у назву.

Об’єктом вивчення є українська історична болга-
ристика другої половині 1950-х – 2011 рр., а предме-
том – інтерпретація українськими дослідниками взає-
модії влади/закону та суспільства у принципово важ-
ливі для всієї болгарської історії роки від завершення
Першої світової війни до становлення режиму Т. Жив-
кова. Цей період був перенасичений різного роду под-
іями та характеризувався надзвичайною активністю у
правовій галузі, через численні спроби легітимізувати
потрібні політичним режимам зміни. Хронологічні
межі зумовлені змінами, які вплинули на фактори та
завдання болгаристичних досліджень в Україні ра-
дянської та пострадянської доби. В першу чергу, це
лібералізація політичного життя середини 1950-х рр.
у країнах реального соціалізму, розпад соціалістичної
системи та становлення української державності, здо-
лання кризових явищ у вітчизняній історичній науці у
вивченні всесвітньої історії на кінець першого деся-
тиліття ХХІ ст. [2, 181].

Попри тематичну різноманітність вітчизняних бол-
гаристичних досліджень, історія балканської країни в
українському її варіанті в другій половині 1950-х рр. –
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першому десятилітті ХХІ ст. була й залишається, зде-
більшого, політичною історією. У зазначений період вда-
лося не тільки створити, але й зберегти доволі потужну
вітчизняну інфраструктуру болгарознавства, яка навіть
набула подальшого розвитку, за рахунок появи нових
наукових центрів (Донецьк, Луцьк, Рівне, Дніпропет-
ровськ, Сімферополь, Мелітополь, Бердянськ, Горлів-
ка, Кам’янець-Подільский, Миколаїв, Запоріжжя) [3,
45], на тлі збереження традиційних (Київ, Харків,
Львів, Одеса) [4, 107; 5, 43], регулярних болгаристич-
них і славістичних наукових видань («Проблеми слов’я-
нознавства», «Дриновський збірник», «Одеська болга-
ристика», «Болгарський щорічник», «Българска Бесара-
бия», «Българите в Северното Причерноморие») та нау-
кових форумів. Здобутки вітчизняних дослідників були
визнані болгарськими, які вважають, що саме в Україні
рівень розвитку славістики та болгаристики один з най-
вищих поза межами Болгарії [6, 5].

Українські дослідники зверталися до проблеми
«закон і влада» (попри те, що спеціальних розвідок,
присвячених цій темі, поки що не створено), у зв’язку
зі з’ясуванням інших питань при вивченні політичної
історії Болгарії, спроб модернізації болгарського сус-
пільства та соціальних конфліктів між двома світови-
ми війнами, протистояння демократії й авторитариз-
му, становлення та краху режиму «народної демок-
ратії», ствердження «соціалістичного» вибору. Попри
нечисельність розвідок, де побіжно здійснюються
спроби позначити місце закону як точки відліку нової
тенденції або принципових змін у житті країни, вони
є цілком достатніми для з’ясувати питання. Впродовж
усього періоду, що аналізується, увагу вчених (Г. Чер-
нявський, В. Голуб, О. Крапивин, В. Ганевич, А. Ко-
пилов, Г. Докашенко, Т. Татолі, В. Чорній, А. Черній,
П. Рущенко) у вказаних розвідках, передусім, привер-
тали законотворча парламентська діяльність та реак-
ція на неї суспільства як «з гори», так і «знизу», за об-
ставин політичних криз, соціальної напруги, зміни
політичних режимів.

Стосовно періоду від завершення Першої світо-
вої війни – до остаточного ствердження в Болгарії «соц-
іалістичного вибору» на 1948 р. акцент робиться на
політичних аспектах взаємодії влади та суспільства
через закон. У цьому зв’язку є можливим виокремити
декілька провідних суспільних процесів, що відобра-
зилися в низці конкретних правових кроків або дій
влади відносно союзників чи опонентів, до політично
заангажованої частини суспільства, які потрапляють
у поле зору дослідників.

По-перше, це спроба встановлення селянської вла-
ди та законотворча [7] діяльність урядів Болгарського
Землеробського народного Союзу (БЗНС) на чолі з
О. Стамболійським. При цьому те, що селянська партія
стверджувала свій вплив у державі різними методами,
зокрема й позаконституційними, було помічено тільки
у 2000-х рр. (Т. Татолі, В. Чорній). Практично всі істо-
рики віддали данину демократизму землеробів, спра-
ведливо вказуючи, що він відобразився в їх законо-
давстві. Як правило, з чотирьох «великих законів»
БЗНС докладно аналізуються два – про трудову земель-
ну власність (1921), про трудову повинність (1920). За-
гальновизнаним стало, що законотворча діяльність
БЗНС, спрямована на запровадження у життя теорії «ста-
нової демократії», здобула повну підтримку більшості
населення Болгарії, яке складалося з селянства. Трива-
лий час повалення режиму БЗНС розглядалося як за-
мах на демократію. Дослідники пов’язували і пов’язу-
ють поразку землеробського уряду з чисельними соці-
ально-політичними причинами, проте вплив соціаль-

но-психологічних чинників, ілюзій селянської теорії
«станової демократії», які екстраполювалися на зако-
ни 1920–1921 рр., допоки не з’ясований.

По-друге, це протистояння влади та суспільства (до
громадянської війни) впродовж двадцятиріччя після
повалення правління БЗНС [8]. Щодо законодавчого
поля цього часу, то українські історики обов’язково звер-
таються до закону про захист держави (січень 1924 р.)
та поправок до нього (квітень 1925 р.). Цей документ
розцінюється як легітимація репресій проти усіх опо-
нентів уряду О. Цанкова та наступних, незалежно від
соціальної чи політичної забарвленості опонентів.
Проте, українська історична болгаристика нічого не
говорить з приводу питання, чи були спроби за лібера-
лізації життя в країні у міжвоєнну добу скасувати цей
закон? Докладно описаний стан пригніченості та не-
впевненості у масовій свідомості, як наслідок та реак-
ція у відповідь на запровадження та застосування за-
кону про захист держави. Відповідальність за це у роз-
відках 1960–80-х рр. покладалася на праві політичні
сили, які не завжди правильно ототожнювалися з фа-
шистськими. Наприкінці 1990-х рр. до кола винуватців
міжвоєнних трагедій у болгарській історії були залу-
чені й комуністи, які зробили свій внесок у деформа-
цію демократичної парламентської системи та її пра-
вого поля [9, 253]. Вичерпання можливостей діяти у
правовому полі легально політично активній частини
болгарського суспільства призвело до терористично-
го акту – вибуху 16 квітня 1925 р. у соборі Свята Не-
діля (Софія), що спричинило нову хвилю терору, жер-
твою якого стала практично вся країна [10, 75]. Взає-
модія влади та суспільства у 1930 – першій половині
40-х рр., опосередкована правовими нормами (в пер-
шу чергу закони 1933 р.), у вітчизняній історичній
болгаристиці пов’язувалася саме з репресивними за-
конами, а решта не набула достатнього висвітлення.
Згодом це стало однією з причин дискусій щодо ха-
рактеру болгарського суспільства та держави між дво-
ма світовими війнами.

По-третє, період «народної демократії» та стверд-
ження соціалістичного вибору. Докладно простежена
боротьба за встановлення нового комуністичного ре-
жиму, головним чином парламентська та через зако-
нодавче поле [11]. Проте, в 2000-і рр. було доведено,
що репресії, які навіть виходили за межі «отечеств-
нофронтовского» законодавчого корпусу відносно осіб,
які співпрацювали з попереднім режимом, теж стали
сходинкою до встановлення державної комуністичної
влади (В. Чорній). Акцентувалося на всенародному
ентузіазмі трудящих, якій ототожнювався з реакцією
всього суспільства на події в країні впродовж 1944–
1947 рр. Особлива увага приділялася конституційно-
му процесу 1947 р. У другій половині 1990–2000-х рр.
період болгарської історії 1944–1947 рр. перестав ціка-
вити українських дослідників.

Якщо розглядати добу соціалістичної модернізації
болгарського суспільства до ствердження режиму
Т. Живкова 1963 р, то до неї українська історична бол-
гаристика переважно зверталася у 1960–80-х рр., апе-
люючи до економічних аспектів співвідношення зако-
нотворчої діяльності партії, держави та суспільства [12,
688]. При цьому до уваги бралися не стільки державні
закони, скільки спільні постанови центрального комі-
тету Болгарської комуністичної партії та Ради
Міністрів Народної Республіки Болгарії, спрямовані
на здійснення державної політики індустріалізації [13]
та розвитку кооперативного аграрного сектору [14].
Радянський правовий та політичний контент, обґрун-
тований широкою доказовою базою, вважався однією
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з закономірностей «соціалістичного будівництва» [15,
153]. Як соціальні з’ясовувалися соціодемографічні та
соціокультурні наслідки [16, 58,59; 8, 152,153]. Дово-
дився висновок і про високу ступінь активності прак-
тично усіх верст суспільства у виконанні одягнутої у
закон «партійної лінії» [16, 85–104]. Поза увагою за-
лишилася кардинально важлива проблема щодо зако-
номірності державної політики індустріалізації та її
соціальної вартості. Чи це дійсно спроба закладання
основ нового соціального ладу, чи це закономірна
діяльність держави будь-якого типу в країні зі слабо-
розвиненою промисловістю? На порядок денний та-
кож не ставилося та не могло поставитися питання
доцільності закладання індустріальної цивілізації в той
час, коли суспільний прогрес вже починав визначати-
ся постіндустріальним розвитком. Це була справа май-
бутнього та іншого покоління істориків, готового як
методологічно, так і світоглядно формулювати такого
роду запитання та шукати відповіді на них.

Таким чином, спостереження за дослідженнями ук-
раїнських вчених дозволяє зробити висновок про на-
явність, принаймні, двох етапів у вивченні означеної
проблеми. Межею між ними слугує початок 1990-х рр.,
коли у вітчизняній науці почали стверджуватися нові
парадигми історичного знання [17, 509; 18, 85–91; 19,
110–111]. На другому етапі: 1) відбуваються зміни в
методологічній базі наукових пошуків – відмова від
марксистської методології як єдиноправильної щодо
конструювання минулого; 2) розширення джерельної
бази супроводжувалося й певним урізноманітненям
методів досліджень за рахунок структурного та кон-
тент-аналізу; 3) типовими стали не стільки опис та
пояснення, скільки прагнення відбудувати каузальні
зв’язки та їхні наслідки; 4) мало місце розширення
предметно-тематичного поля розвідок.

Отже, аналіз зв’язку влади та закону із суспільством
у Болгарії українськими вченими зафіксував не тільки
широке розуміння радянського політичного, культурно-
го, соціального контенту правовідносин у болгарському
суспільстві другої половини 1940 – початку 60-х рр.,
що тривалий час було сталою традицією вітчизняних
болгаристичних розвідок, але й відобразив нові яви-
ща у розвитку знання про балканську країну та поста-
вив на порядок денний нові завдання. Це зокрема роз-
ширення хронологічних меж вивчення питання взає-
модії влади/закону та суспільства. Вагомою стала й
потреба узагальнення та нового прочитання історії
відносин політичних режимів з усіма соціальними вер-
ствами та роль у ній правової регуляції.

1. Сохань П.С. Советская болгаристика на Украине
// Советская болгаристика: итоги и перспективы. –
М., 1983; Калениченко П.М., Павленко В.В. Украинска-
та историческа наука за историята на България ук-
раинско-българските отношения // Известия на Инсти-
тута по история на БКП. – Бр. 43. – София, 1980;
Станчев М.Г., Страшнюк С.Ю., Саленков В.Ю. Дри-
новські традиції у Харкові // Дриновський збірник. Дри-
новски сборник. – Т. 1. – Х.; София, 2007; Чорній В.П.
Българистиката в Лвов: традиции съвременното
състояние // Списание на Българската академия на
науките. – 2010. – Бр. 6; Пачев С., Пачева В., Милчев
В. Развитието на българистиката в научни центрове
на Запорожския край в края на ХХ – началото на ХХІ
век // Списание на Българската академия на науките.
– 2010. – Бр. 6; Крапивин А., Тодоров И. Българисти-
ката в Донецкия университет // Списание на Българс-
ката академия на науките. – 2010. – Бр. 6; Станчев
М.Г. Некоторые вопросы развития истории болгарис-
тики как науки // Дриновський збірник. Дриновски сбор-
ник. – Т. ІІ. – Х.; София, 2008.

2. Кудряченко А.І. Дослідження з проблематики все-
світньої історії у сучасній Україні // Укр. іст. журн.
(далі – УІЖ). – 2011. – № 1.

3. Пачев С.І. Тематичні пріоритети української історич-
ної болгариститки у 1945–1991 рр. // Гуржіївські істо-
ричні читання. – Вип. 4. – Черкаси, 2011.

4. Калениченко П.М. Вивчення історії Болгарії на Україні
// УІЖ. – 1962. – № 1.

5. Ганчев А.И., Пригарин А.А. Одесское научное общество
болгаристов: 1995–2005 // Дриновський збірник. Дри-
новски сборник. – Т. ІІ...

6. Приветствие Чрезвычайного и Полномочного Посла
Республики Болгарии в Украине Димитара Владимиро-
ва участникам VI Дриновских чтений в Харькове в ап-
реле 2010 г. // Дриновський збірник. Дриновски сбор-
ник. – Т. IV. – Х.; Софія, 2011.

7. Крапивин А. Александр Стамболийский: жизнь, взгля-
ды, деятельность. – М., 1988; Крапивин А. Димитр
Драгиев: жизнь, судьба, учение. – Донецк, 1999; Дока-
шенко Г.П. Болгарська школа повоєнного періоду: істо-
ричний аспект. – Горлівка, 2008; Татоли Т.В. Автори-
таризм в Болгарии в межвоенный период (1918–1939).
– Луганськ, 2010; Рущенко П.Т. Великий Жовтень і ре-
волюційний рух у Болгарії в 1923 р. – Х., 1967.

8. Чорній В.П. Історія Болгарії. – Л., 2007; Татоли Т.В. Кон-
цепция «нового государства» «деятелей 19 мая»: поли-
тико-правовой аспект // Дриновський сборник. Дриновс-
ки сборник. – Т. IV...; Чернявский Г.И. Из истории парла-
ментской деятельности Болгарской коммунистической
партии в условиях фашистской диктатуры (1927–
1929) // Вопросы новой и новейшей истории. – Вып. 25.
– Х., 1979; Павленко В.В. Солидарность трудящихся
Украинской ССР с революционной борьбой рабочих и
крестьян Болгарии (1923–1934). – К., 1977.

9. Татоли Т.В. Причины и условия победы авторитариз-
ма в Болгарии в межвоенный период // Дриновський
сборник. Дриновски сборник. – Т. IІІ. – Х.; Софія, 2009.

10. Павленко В.В. Українсько-болгарські взаємини. 1919–
1939 рр. – К., 1995.

11. Ганевич И.В.Деятельность Болгарской коммунистичес-
кой партии по укреплению диктатуры пролетариата
(сентябрь 1944–1948). – М., 1974; Голуб В.Й. Соціаль-
но-економічні перетворення в Болгарії // УІЖ. – 1974. –
№ 6; Черній А.І. Болгарська комуністична партія у
боротьбі за завершення експропріації капіталістичної
промисловості // Питання нової та новітньої історії.
– Вип. 12. – Х., 1971.

12. История на Народна Република България. Режим и
общество / Под ред. И. Знеполски. – София, 2009.

13. Черний А. Болгарская коммунистическая партия в борь-
бе за социалистическую индустриализацию страны
(1948–1958). – К., 1976; Черний А. Діяльність БКП по
підготовці кадрів робітничого класу (1948–1958)
// Питання нової та новітньої історії. – Вип. 24. – Х.,
1978; Жебокрицький В.А., Черній А.І. Народна Респуб-
ліка Болгарія. – К., 1969.

14. Голуб В. Болгария социалистическая. Союз рабочего
класса и крестьян – основа развития социалистичес-
кого сельского хозяйства НРБ. – К., 1976; Голуб В. Роль
БКП у зміцненні союзу робітничого класу та селянства
у період будівництва соціалізму // УІЖ. – 1970. – № 8;
Голуб В. З досвіду співробітництва БКП і БЗНС у со-
ціалістичному будівництві // УІЖ. – 1971. – № 9.

15. Черний А.И. БКП – организатор социалистического
соревнования в промышленности (1948–1958). – Львов,
1979.

16. 16 Черний А.И. Болгарская коммунистическая партия
в борьбе за социалистическую индустриализацию стра-
ны (1948–1958). – К., 1976.

17. Cавельева И.М., Полетаев А.В. Теория исторического
знания. – М., 2008.

18. Таран Л.В. Провідні тенденції світової історіографії
в ХХ ст. та проблеми кризи сучасної української істо-
ричної науки // УІЖ. – 1999. – № 1.

19. Орлов И.Б. Человек исторический в системе гумани-
тарного знания. – М., 2012.



   37²ñòîð³îãðàô³ÿ

Samoilenko N.I. Bulgaria: authorities and low (the 1918–1962th)
in Ukrainian’s historians studies. In the article is highlighted the
interaction between the authorities and the law in Bulgaria (from the
end of the World War I to the strengthening of «Zhivkov era») studied
by Ukrainian historians in the 1957–2011th.
Key words: law, political regime, Bulgarian studies, historiography,
authoritarian state, Bulgaria.

ª. Þ. Ïºëºâ³í

Ó×ÀÑÒÜ ÂÎËÎÄÈÌÈÐÀ ÒÈÌÎÔ²ªÍÊÀ
Ó Ï²ÄÃÎÒÎÂÖ² ÅÍÖÈÊËÎÏÅÄÈ×ÍÎÃÎ
ÏÐÎÅÊÒÓ «ÇÂ²Ä ÏÀÌ’ßÒÎÊ ²ÑÒÎÐ²¯

ÒÀ ÊÓËÜÒÓÐÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ»

У статті висвітлюється роль видатного вітчизняного істори-
ка архітектури В. Тимофієнка (1941–2007) у підготовці енцик-
лопедичного проекту «Звід пам’яток історії та культури Украї-
ни». Надається характеристика проекту, визначаються його
головні етапи. Доводиться, що робота із систематизації архі-
тектурної спадщини протягом 1983–1997 рр. значно вплинула
на становлення В. Тимофієнка як науковця та енциклопедиста.
Ключові слова: Звід пам’яток історії та культури України, Во-
лодимир Тимофієнко, енциклопедія

З набуттям Україною незалежності, перед вітчиз-
няним науковим загалом постало фундаментальне зав-
дання з формування теоретико-концептуальних засад
нової історико-культурної парадигми. Одним з його
напрямів стало визначення специфічних національних
рис української містобудівної й архітектурної традиції
та включення її у загальнонаціональний культурний
контекст. Серед тих, хто доклав чимало зусиль до фор-
мування нових ідейних підвалин розвитку вітчизня-
ної історії, теорії містобудування й архітектури, особ-
ливе місце належить Володимиру Івановичу Тимофі-
єнку (1941–2007). Академік, доктор мистецтвознав-
ства, заслужений діяч науки і техніки України, віце-
президент Української академії архітектури, В. Тимо-
фієнко став одним із перших, хто присвятив наукову
діяльність пошуку втрачених і поверненню забутих
імен українських зодчих, систематизації на цій основі
містобудівної й архітектурної спадщини України. Його
праці – «Енциклопедія архітектурної спадщини Украї-
ни: Тематичний словник (1995)», «Зодчі України кінця
XVIII – початку ХХ ст. Біографічний довідник» (1999),
«Історія української архітектури» (2003) набули про-
грамного характеру у справі формування наукової бази
складання Державного реєстру нерухомих об’єктів
культурної спадщини України.

Втім, незважаючи на вагомий внесок В. Тимофіє-
нка у становлення нової української науки періоду не-
залежності, його ім’я досі залишається на периферії
фахового інтересу вітчизняних істориків науки і техні-
ки. Слід зазначити, що на сьогодні той помітний нау-
ковий доробок, що залишив після себе В. Тимофієн-
ко, передусім, привертає увагу спеціалістів у сфері ар-
хітектурної теорії і практики та, здебільшого, викори-
стовується на прикладному рівні (В. Альошин, Р. Вла-
димирська, С. Курбатов, В. Мироненко, В. Пілявський,
Н. Сапак та ін.). Проте, враховуючи обсяги та зміст
творчих напрацювань вченого, його науковий спадок
потребує ретельного осмислення та систематизації.

Професійний шлях В. Тимофієнка визначається
декількома напрямами – освітянським, науково-дос-
лідним і науково-редакторським. Кожний з них знай-
шов відбиття у досягненнях вченого. Майже чотири
десятиліття, починаючи з 1968 р., Володимир Івано-
вич викладав у вищих навчальних закладах Вороне-
жа, Москви, Одеси та Києва. Паралельно з педагогіч-
ною діяльністю, вчений плідно працював у багатьох
наукових установах, серед яких Інститут мистецтво-

знавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильсь-
кого НАН України, Інститут проблем сучасного мис-
тецтва НАОМА, Українська академія архітектури. Зас-
луговує на увагу й активна редакторська діяльність
В. Тимофієнка. Так, протягом 1983–1992 рр. він обіймав
посаду відповідального секретаря Головної редколегії
наукового енциклопедичного видання «Звід пам’яток
історії та культури України», а в 1994–2002 рр. вико-
нував обов’язки наукового редактора щорічника «Ар-
хітектурна спадщина України». Загалом, під його ре-
дакцією вийшли друком понад 20 наукових видань.
Метою цієї статті є визначення внеску В. Тимофієнка
у підготовку енциклопедичного видання «Звід пам’я-
ток історії та культури України» (далі – Звід).

Назване видання є оригінальним науковим твором
енциклопедичного рівня, що було започатковане
1982 р., з метою презентації статей про основні пам’-
ятки археології, історії, архітектури і містобудування,
монументального мистецтва України. Підготовка Зво-
ду розпочалася за рішенням Ради Міністрів УРСР від
3 вересня 1982 р. [1]. Основні правила видання було
встановлено Академією наук СРСР, Міністерством
культури СРСР та Державним комітетом СРСР у спра-
вах видавництв, поліграфії та книжкової торгівлі у
фарватері всесоюзної ініціативи з підготовки Зводу
пам’яток історії та культури народів СРСР.

Організацію та проведення роботи з підготовки
статей та інших матеріалів для томів Зводу було по-
кладено на обласні та міські редакційні колегії, управ-
ління культури та відділи у справах будівництва і архі-
тектури виконавчих комітетів обласних, міських (міст
республіканського підпорядкування) Рад народних
депутатів, за участю обласних організацій Українсь-
кого товариства охорони пам’яток історії та культури,
Спілки архітекторів України та Спілки художників
України. Роботи з підготовки, редагуванню та рецен-
зуванню матеріалів для томів Зводу, а також діяльність
з наукового консультування були включені в плани нау-
кових досліджень Академії наук УРСР, Міністерства
культури УРСР, Держбуду УРСР, Міністерства вищої
і середньої спеціальної освіти УРСР, Міністерства ос-
віти УРСР і Головного архівного управління при Раді
Міністрів УРСР.

Впродовж 1982–1985 рр. на допомогу авторам і
редакційним колегіям томів Зводу Академії наук УРСР,
Міністерству культури УРСР, Держбуду УРСР, Голов-
ному архівному управлінню при Раді Міністрів УРСР,
Державному комітету УРСР у справах видавництв, по-
ліграфії та книжкової торгівлі доручалося підготувати
бібліографічні матеріали щодо пам’ятників історії та
культури України. З метою реалізації проекту, Міністер-
ству культури УРСР, Держбуду УРСР та їхнім орга-
нам на місцях доручалося провести додаткову роботу
з виявлення нових пам’яток історії та культури, з ме-
тою включення їх до тому Зводу. На Головне архівне
управління при Раді Міністрів УРСР покладалося ство-
рення фототеки пам’яток історії та культури за фото-
документами, що зберігаються в державних архівах
республіки. Для широкого обговорення громадськістю
матеріалів в УРСР, Державний комітет УРСР у спра-
вах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі та Ук-
раїнське товариство охорони пам’яток історії та куль-
тури забезпечували їх розмноження на ротапринті.

Керуючись цією республіканською програмою,
1982 р. була створена робоча група з підготовки Зво-
ду. Її керівником призначено В. Тимофієнка. Згодом,
коли на цій посаді його змінив В. Горбик, В. Тимофієн-
ко продовжував працювати над проектом, виконуючи
до 1997 р. обов’язки відповідального секретаря Голов-
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ної редколегії [див.: 2; 3]. Редколегією видання плану-
валося підготувати окремі томи по кожній області Ук-
раїни, для чого розроблено графік їх підготовки та
випуску, встановлено тираж та обсяг (до 100 обліко-
во-видавничих аркушів). Планувався випуск томів
російською та українською мовами.

Згодом, у контексті політичних і політико-адмініст-
ративних змін, що відбулися з набуттям незалежності
України, тематику та кількість видань було підкоригова-
но. Адже з прийняттям Конституції України 1996 р., на
політичній мапі країни з’явилися нові територіально-
адміністративні одиниці – Автономна республіка Крим
та Севастополь як місто з особливим статусом. Таким
чином, загальне число томів, що планувалося видати,
досягло 28, серед яких окремий том планувалося при-
святити закордонним пам’яткам української культури.

З моменту започаткування роботи над енциклопе-
дією (1982 р.), у всіх областях УРСР почали діяти ре-
дакційні колегії й авторські колективи. Втім, до 1991 р.
жоден том не побачив світ. Відразу ж з набуттям неза-
лежності, молода Українська держава приділила ре-
тельну увагу справі роботи над Зводом. 14 березня
1992 р. Кабінет Міністрів України видав Постанову за
№ 131 «Про додаткові заходи щодо забезпечення ви-
дання томів Зводу пам’яток історії та культури Украї-
ни» [4]. Документ передбачав низку заходів організа-
ційного та фінансового характеру, метою яких визна-
чалося завершення роботи з виявлення і документу-
вання пам’яток історії та культури, підготовки тексто-
вих та ілюстративних матеріалів для томів видання,
забезпечення їх подання Головній редколегії Зводу па-
м’яток історії та культури, відповідно, до затвердже-
ного нею, плану-графіка.

Відповідальними суб’єктами реалізації цих зав-
дань були визначені Рада Міністрів АР Крим, облви-
конкоми, Київський і Севастопольський міськвикон-
коми, із залученням експертної та іншої допомоги
Міністерства культури, Міністерства інвестицій і буді-
вництва, Академії наук України, з участю Українсько-
го товариства охорони пам’яток історії та культури.
Результатом дієвої підтримки з боку держави стало
видання у 1999 р. Частини 1 Книги 1 Зводу, присвя-
ченій Києву [5].

На цей період також було частково опрацьовано
матеріали томів по містах Севастополь і Львів. Знач-
ними можна визначити також і здобутки в підготовці
томів по Київській, Хмельницькій, Сумській, Жито-
мирській, Донецькій, Івано-Франківській, Хер-
сонській, Чернівецькій, Чернігівській областях. Пере-
дусім, це було обумовлено дієвою та конкретною
підтримкою місцевих органів влади, які, незважаючи
на фінансові труднощі, усвідомили значення Зводу
пам’яток для збереження української культури. Втім,
поряд із певними успіхами, починаючи з 2000-х рр.,
спостерігається деяка затримка з підготовкою та ви-
ходом Зводу. Це, перш за все, можна пояснити недо-
статнім фінансуванням, яке проводилося в значній мірі
за рахунок місцевих бюджетів. Причому питання не
зникало з порядку денного державної політики, що
підтвердили видання спеціальних Президентських
Указів щодо підготовки і видання Зводу у грудні 2000
і в листопаді 2007 рр.

Зокрема Указом 2000 р., за підписом Л. Кучми,
Кабінету Міністрів України доручалося, за участю
Національної академії наук України, Міністерства
культури і мистецтв України, Міністерства освіти і
науки України, Державного комітету будівництва, ар-
хітектури та житлової політики України, Державного
комітету архівів України, забезпечити підготовку і ви-

пуск багатотомного енциклопедичного видання «Звід
пам’яток історії та культури України» до 2010 р. [6]. У
2007 р. Президент України В. Ющенко пролонгував
строк роботи над «Зводом» до 2018 р., додавши до
номенклатури суб’єктів, що відповідають за реаліза-
цію проекту, Міністерство регіонального розвитку та
будівництва України, а також доручив Державному
комітету телебачення та радіомовлення України забез-
печувати висвітлення в засобах масової інформації хід
підготовки і випуску Зводу [7]. На жаль, незважаючи
на величезне значення цього академічного проекту як
для становлення культурного простору нашої держа-
ви в цілому, так і для історико-енциклопедичного руху
та справи систематизації архітектурної спадщини Ук-
раїни зокрема, дотепер він не є завершеним. На сьо-
годні вийшли в світ лише 1, 2 і 3 частини першої кни-
ги «Київ» (1999, 2004, 2011) [5; 8; 9].

Так, уже перша книга задала високі наукові та
видавничі стандарти всього проекту і безумовна заслу-
га в цьому належить В. Тимофієнку, який, поряд із відпо-
відальним редактором тому – академіком П. Тронько та
заступником відповідального редактора – професором
В. Горбиком – зробив чималий дослідницький та орган-
ізаційний внесок у його підготовку та видання. У цьо-
му зв’язку зазначимо, що саме В. Тимофієнко викону-
вав обов’язки відповідального секретаря Головної ред-
колегії цього тематичного тому у період з 1982 до
1997 рр. на стадії його найбільш активної підготовки.

Під час роботи над матеріалом цього тому числен-
ним авторським колективом, діяльність якого спряму-
вав і координував В. Тимофієнко, було виявлено, об-
стежено й описано 2450 об’єктів історико-культурної
спадщини української столиці [5]. Видання стало
втіленням кращих академічних традицій у енциклопе-
дичній сфері. Книга містить ґрунтовний науково-довід-
ковий апарат класичного зразка – джерельну базу,
іменний і статевий покажчики, термінологічний і то-
понімічний словники. Слід відзначити також ілюстра-
тивний матеріал, який містить 1366 фотографій, карт,
схем, планів. Видання надає значну не тільки теоре-
тичну, а й практичну допомогу науковцям, представ-
никам державних структур та широкому колу людей,
що цікавляться культурною спадщиною України. На
такому ж високому рівні виконані й наступні частини
Київського тому Зводу.

Ідейну концепцію та теоретико-методологічні за-
сади видання, які було сформовано у підготовчий пе-
ріод [див.: 10] і під час роботи над енциклопедією,
В. Тимофієнко оприлюднив в авторській публікації на
сторінках наукового журналу «Пам’ятки України»
(1985) [11]. Від початку роботи, основним критерієм
відбору пам’яток до цього унікального видання було
окреслення їх значення для розкриття вирішальних
етапів історичного, соціально-економічного та куль-
турного розвитку України, процесу її становлення як
незалежної держави. При підготовці Зводу увага нау-
ковців приділялася всім історичним періодам, значи-
мим явищам та персоналіям, крізь призму пам’яток
історії та культури. Починаючи з кінця 1980-х рр., у
фарватері ідей Перебудови, це почало стосуватися і тих
сторінок української історії, котрі з ідеологічних мірку-
вань не знайшли докладного й об’єктивного висвіт-
лення за радянської доби. Так, на сторінках матеріалів,
підготовлених до Зводу, висвітлюються пам’ятки, по-
в’язані з функціонуванням Української Центральної
Ради, Української Держави доби Скоропадського, Ди-
ректорії тощо. Уважне ставлення відчувається до па-
м’яток, пов’язаних з історією українського козацтва,
Другою світовою війною тощо. До енциклопедичного
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видання також потрапили імена невинно репресова-
них діячів.

Редакторська діяльність з підготовки першого тому
Зводу справила відчутний вплив на становлення
В. Тимофієнка як науковця та енциклопедиста. Спи-
раючись на досвід систематизації вітчизняної місто-
будівної і архітектурної спадщини, набутий протягом
десятиріччя роботи у складі редколегії Зводу, 1995 р.
він видав ґрунтовну працю, яка до сьогодні є на-
стільною книгою для фахівців у галузі охорони пам’я-
ток та істориків архітектури і мистецтва. Мова йде про
тематичний словник багатотомного видання «Енцик-
лопедія архітектурної спадщини України» [12].

Як вже відзначалося, том, присвячений Києву, в
редагуванні якого активну участь брав В. Тимофієн-
ко, виступає зразком для кожного наступного тому
Зводу. Зміст кожного тому складатиметься з ґрунтов-
ного вступу про історико-культурну спадщину області
(міста), статей про окремі пам’ятки, міститиме багато
ілюстрацій, численні картографічні матеріали, плани,
схеми. Обсяг кожного тому в середньому становити-
ме від 100 і більше друкованих аркушів. Деякі з томів,
як і том про Київ, складатимуться з кількох книг. Уза-
гальнюючи вищесказане, відмітимо, що підготовка та
вихід окремих частин Зводу, безумовно, сприяли ак-
тивізації пошукової роботи, виявленню пам’яток архі-
тектурної спадщини та підняттю їхнього збереження
на новий рівень. На сьогодні роботу з підготовки томів
Зводу очолює Головна редакційна колегія, на чолі з
академіком В. Смолієм. Науково-методичну допомо-
гу здійснюють Інститути історії України, археології,
мистецтвознавства, фольклористики та етнографії
НАН України, архітектурні установи. Координує зу-
силля авторських колективів Центр підготовки «Зво-
ду» пам’яток історії та культури України Інституту
історії України НАН України.

За інформацією, наданою НАН України у Довідці
про стан та перспективи реалізації енциклопедичного
проекту «Звід пам’яток історії та культури України»,
протягом останніх тридцяти років як на регіональному
рівні, так і Головною редакцією Зводу проведена фун-
даментальна робота з підготовки до випуску у світ цьо-
го видання [13]. У цьому зв’язку слід наголосити, що у
витоків енциклопедичного проекту стояв В. Тимофіє-
нко, організаційний та редакторський внесок якого у
його підготовку, важко переоцінити. Водночас зазначи-
мо, що протягом роботи на посаді відповідного секре-
таря Головної редколегії відбувалося становлення В. Ти-
мофієнка як науковця. Зокрема матеріали, опрацьовані
на цьому етапі, були плідно залучені дослідником до
підготовки таких фундаментальних авторських праць,
як «Формирование градостроительной культуры юга
Украины: Материалы к Своду памятников истории и
культуры народов СССР» (1986), «Енциклопедія архі-
тектурної спадщини України: тематичний словник ба-
гатотомового видання» (1995), «Архітектура і монумен-
тальне мистецтво: Терміни та поняття» (2002) тощо.
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Pelevin E.Y. Volodymyr Tymofienkî participation in the prepara-
tion of encyclopedic project «Ñorpus of historical and cultural
monuments of Ukraine». The role of the famous national historian
of the architecture V. Tymofienkî (the 1941–2007th) in the preparation
of encyclopedic project «Ñorpus of Ukrainian historical and cultural
monuments» is shown. The characteristic of project, it’s main stages
are determined. It is proved that the work for the architectural heri-
tage systematization in the 1983–1997 th is greatly influenced on the
formation of V. Tymofienkî as the scientist and lexicographer.
Key words: Ñorpus of historical and cultural monuments of Ukraine,
Volodymyr Tymofienkî, encyclopedia.

Â. Ì. Îðëîâ

ÐÎÇÂÈÒÎÊ ²ÑÒÎÐÈ×ÍÈÕ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÜ
² ÍÀÓÊÎÂÈÕ ²ÍÑÒÈÒÓÖ²É Â ÓÊÐÀ¯Í²
1990-õ ðð. ÙÎÄÎ ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÈÕ

ÐÅË²Ã²ÉÍÈÕ Ì²ÍÎÐÈÒÀÐÍÈÕ ÎÁ’ªÄÍÀÍÜ

У статті проаналізовано розвиток українських історичних праць
та еволюцію академічних історичних інституцій упродовж
1990-х рр. щодо студіювання громад альтернативних релігійних
міноритаріїв.
Ключові слова: альтернативна релігійність, міноритарій, нау-
кова інституція, релігійне об’єднання, Україна.

За роки незалежності в Україні відбулося станов-
лення власних наукових та освітніх інституцій, котрі
предметно займалися дослідженням історії релігії та
об’єднань альтернативної релігійності. Починаючи з
1990-х рр., професійні українські історики отримали
можливість опрацювання, закритих у радянський пері-
од, джерел і матеріалів, вивчення досвіду світової істо-
ричної науки та перегляду існуючих усталених методо-
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логічних засад, які домінували у радянській історіографії
з історії релігії та нової альтернативної релігійності.

Опрацювання проблеми історії нової альтернатив-
ної релігійності та висвітлення ролі українських фа-
хових істориків щодо дослідження релігії загалом і
альтернативних релігійних міноритаріїв відображено
у працях Н. Бєлікової, В. Войналовича, В. Єленсько-
го, О. Ігнатуші, А. Киридон, О. Нестулі, І. Окорокової,
Я. Олексина, П. Панченка, В. Пащенка, Я. Стоцького,
Н. Тамамян, О. Тригуба, О. Тупик, І. Чернікової та ін.
Метою цієї статті є аналіз розвитку альтернативної
міноритарної релігійності в Україні у контексті робіт
вітчизняних істориків 1991–2000 рр. та еволюція ос-
новних навчально-наукових інституцій, де вивчалася
історія неорелігійного фактору.

Прикладом подібної інституційної структурної
трансформації є формування у 1991 р., на основі Інсти-
туту історії Академії наук УРСР, Інституту історії Ук-
раїни Національної академії наук України, на чолі з
директором, доктором історичних наук, професором,
членом-кореспондентом НАН України В. Смолієм.
Вивчення різних аспектів історії релігії відбувається в
межах відділу новітньої історії та політики (станом на
2014 р. завідувачем є доктор історичних наук, профе-
сор Г. Касьянов) та відділу історії України другої по-
ловини ХХ ст. (завідувач   доктор історичних наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України,
член-кореспондент НАН України В. Даниленко) [1].

На ґрунті реорганізованого Інституту історії партії
при ЦК КПУ було створено Інститут національних
відносин і політології НАН України, який 1997 р. ре-
організовано в Інститут політичних і етнонаціональ-
них досліджень (з 2005 р.   ім. І. Кураса) НАН України
(станом на 2014 р. в. о. директора – доктор історичних
наук, професор О. Майборода). У його складі функ-
ціонує Центр проблем церкви і етноконфесійних дос-
ліджень, що займається вивченням історії релігій і ет-
норелігійних проблем сучасного суспільства [2].

Впродовж 1990-х рр. розпочалося формування
потужних академічних шкіл дослідників релігії у Києві,
Дніпропетровську, Донецьку, Запоріжжі, Львові, Ми-
колаєві, Одесі, Острозі, Полтаві, Сімферополі. Так,
студіювання історії релігії й альтернативної релігій-
ності в Україні відбувається на основі історичних фа-
культетів і фахових кафедр Київського національного
університету ім. Т. Шевченка, Національного педаго-
гічного університету ім. М. Драгоманова (м. Київ),
Чорноморського державного університету ім. П. Мо-
гили (м. Миколаїв), Дніпропетровського національного
університету ім. О. Гончара, Донецького національного
університету, Вищого навчального закладу «Українсь-
кий католицький університет» (м. Львів), Національ-
ного університету «Острозька академія», Полтавсько-
го національного педагогічного університету ім. В. Ко-
роленка. У вищих навчальних закладах суспільно-гу-
манітарної спрямованості, починаючи із 1990-х рр.,
розпочато викладання спеціальних курсів з історії
релігії та церкви, історії державно-церковних відно-
син, складовою котрих є дослідження історичної рет-
роспективи альтернативних релігійних об’єднань.

Дослідження історії релігії другої половини ХХ ст.
в Україні здійснюють кафедри історичного факульте-
ту Державного вищого навчального закладу «Запор-
ізький національний університет» Міністерства осві-
ти і науки України (станом на 2014 р. декан – доктор
історичних наук, професор В. Мільчев), зокрема в ме-
жах науково-дослідної теми «Актуальні проблеми
історії релігії та церкви в Україні ХХ ХХІ ст.» [3]. До
початку анексії Автономної Республіки Крим Російсь-

кою Федерацією, вивчення історії громад альтернатив-
них релігійних мінорітаріїв відбувалося й у межах нау-
кової лабораторії з дослідження етноконфесійних про-
блем Криму Таврійського національного університе-
ту ім. В. Вернадського (м. Сімферополь) і Кримського
наукового центру НАН України Міністерства освіти і
науки України [4, 2 3].

Сучасна українська історіографія 1991 р. – початку
ХХІ ст. історії нової альтернативної релігійності віддзер-
калює загальні тенденції новітнього українського істо-
ріографічного процесу. Проаналізовані науково-істо-
ричні джерела щодо ґенези альтернативних міноритар-
них громад надають можливість стверджувати про
значне розширення спектру досліджень, якісного рівня
обґрунтування та ступеню узагальнення, наявності
багатоманітності позицій щодо обраної нами теми.

Впродовж 1991–2000 рр. у новітньому українсько-
му історіописанні історії альтернативної релігійності
відбулося накопичення історичних знань і зростання
інтересу до цієї тематики. Виявом зростання зацікав-
лення фахових істориків релігійною тематикою є ряд
наукових, науково-практичних конференцій, круглих
столів, симпозіумів, проведених в Україні на цьому
етапі. Так, на думку А. Киридон, проведення Всеук-
раїнського наукового симпозіуму «Релігія і церква у
національному відродженні» (м. Київ, 1992 р.); науко-
во-практичної конференції «Релігія в Україні: сучас-
ний стан та перспективи» (м. Київ, 1993 р.); «Украї-
нська національна ідея і церква» (м. Київ, 1993 р.);
Всеукраїнської наукової конференції «Релігійна тра-
диція в духовному відродженні України» (м. Полтава,
1992 р.); щорічних Міжнародних наукових конфе-
ренцій «Історія релігії в Україні» у Львові протягом
1990-х рр. – початку ХХІ ст. та «аналогічних заходів
спричинило посилення інтересу до вивчення історії
церкви, сприяло збільшенню кількості публікацій із
зазначеної проблеми» [5, 49]. У наукових та науково-
популярних працях, особливо впродовж 1990-х рр.,
розвінчано стереотипи щодо історії релігії, існуючі в
радянській історіографії історії НРТ, зокрема у вико-
ристанні поняттєво-термінологічного апарату і трак-
туванні історії поширення окремих громад.

Першим історичним дослідженням, в якому було
описано історію альтернативної релігійності, є праця
доктора історичних наук, професора П. Панченка. У
контексті розбудови традиційних релігій в Україні, на-
уковець акцентував увагу на зростанні питомої ваги
«нових релігійних форм» [6, 26]. Однак автор продов-
жує використання понять «секта», «сектантство», «сек-
тантські формування», що характерно для радянських
історичних праць та констатує наявність окремих нео-
релігійних громад в Україні, починаючи з 1970-х рр.
[6, 35 37].

Загалом, ситуація в новітньому українському істо-
ріографічному процесі історії нової альтернативної
релігійності позначена превалюванням колективних
праць, основною метою яких було узагальнення нау-
ково-історичних знань з означеної теми. Так, у колек-
тивній монографії М. Рибачука, О. Уткіна та М. Ки-
рюшка побіжно проаналізовано історію РУНВіри як
однієї з найбільших неорелігійних громад, функціо-
нуючих в діаспорі. Автори більшу увагу концентру-
ють на вивченні історії традиційних релігій України
[7, 83 84]. Ще одне узагальнююче дослідження – «Ук-
раїна: друга половина ХХ століття: Нариси історії» (за
авторством П. Панченка, М. Плюща, Л. Шевченко та
ін.) – містить коротку характеристику історії «сектан-
тства», з яким, на думку науковців, варто ідентифіку-
вати як нову релігійну альтернативу, так й історичні
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протестантські деномінації [8, 219–220]. Тоді ж Я. Стоць-
ким побіжно зазначений факт зростання релігійної
різноманітності в історії УРСР та незалежної Україн-
ської держави. Так, упродовж 1988–1998 рр. в Україні,
на його думку, видове різноманіття конфесій «зросло
майже вчетверо», зокрема за рахунок формування аль-
тернативних міноритарних об’єднань [9, 49].

За сприяння Інституту політичних і етнонаціональ-
них досліджень НАН України, в 2000 р. опубліковано
узагальнюючу працю – «Релігія і політика в сучасній
Україні». У ній походження нових альтернативних
релігій проаналізовано в контексті історії традиційних
і національних конфесій, зокрема буддизму, індуїзму
[10, 237]. Вперше в українській історичній науці за-
фіксовано використання поняття «тоталітарна секта»
щодо історії окремих об’єднань альтернативної релі-
гійності (Великого Білого Братства, неодемонології
тощо) [10, 237–238].

Натомість у посібнику Ю. Алексєєва, С. Кульчиць-
кого й А. Слюсаренка – «Україна на зламі історичних
епох (Державотворчий процес 1985–1999 рр.)» вик-
ладено лаконічну інформацію про зростання мережі
релігійних організацій в Україні першої половини
1990-х рр. Істориками наголошено на існуванні нових
«екзотичних» релігійних громад, які представлені Цер-
квою Ісуса Христа Святих останніх днів та Міжнарод-
ним Товариством Свідомості Крішни [11, 154]. Своєю
чергою, видання «Україна на межі тисячоліть (1991–
2000 рр.)», що є 14-м томом серії «Україна крізь віки»,
містить інформацію про чисельний склад альтернатив-
них християнських організацій України. Зокрема тут
зауважено: «1999 р. діяли 498 громад харизматів, що
становило 2,2% загальної мережі релігійних органі-
зацій» [12, 308].

Отже, для узагальнюючих праць 1990-х рр. харак-
терним є поверхове вивчення історії релігійної альтер-
нативи у контексті історії традиційних релігій Украї-
ни та використання статистичних даних у дослідженні
ролі конфесійного фактору. Разом із тим, варто заува-
жити, що накопичення науково-історичних знань у
сучасній українській історіографії історії альтернатив-
ної релігійності започатковано саме в 1990-х рр. У цей
час відбулася і методологічна переорієнтація всезагаль-
ного вивчення історії релігії. Хоча в більшості істо-
ричних робіт цього періоду означена тематика розгля-
дається побіжно, в контексті історії релігії та церкви в
Україні та світовому вимірі. Поряд із відкриттям архів-
них джерел та зняттям обмежень, дослідження історії
релігії містять і окремі атавізми радянського історіо-
писання в цій царині, що виявляється в поняттєво-ка-
тегоріальному апараті та негативному ставленні нау-
ковців до цієї теми студіювання.
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На основі здійснення історіографічного аналізу, визначено стан
дослідження сфери соціальної політики 1990-х рр. в Україні.
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Після розпаду СРСР, упродовж 1990-х рр. Україна
була змушена докладати величезних зусиль для вихо-
ду зі складної економічної кризи, що кардинально по-
значилося на її соціальній політиці. Стартові умови,
за яких розгорталися відповідні перетворення, були в
Україні чи не найскладнішими, порівняно з іншими
посткомуністичними країнами. Комплекс політичних,
економічних і соціальних чинників, що впливали на
здійснення соціальної політики, визначив і специфіку
їх дослідження науковцями. До наукових пошуків за-
лучалися економісти, соціологи, демографи, представ-
ники політичної науки та правознавці. Висвітлення
окремих аспектів соціальної політики здійснювалося,
як правило, в рамках написання дисертацій.

Увага дослідників зосереджувалася на визначенні
рівня життя населення України впродовж 1990-х рр.
та обставин, що визначали ці зміни. У наукових студі-
ях представлені основні критерії визначення рівня
життя та його основні показники, з окресленням їх
регіональних відмінностей [1]. На основі аналізу ста-
тистичних даних, визначалися відмінності у сприй-
нятті власного матеріального становища населенням
регіонів та оцінка ним перспектив розвитку системи
соціального забезпечення в Україні. Критичні заува-
ження часто лунали на адресу українських урядів, що,
на думку науковців, здійснювали не виважену економі-
чну політику в інтересах зацікавлених у перерозподілі
державної власності на свою користь великих фінан-
сово-промислових груп. Тут варто виділити досліджен-
ня О. Рахманова, котрий справедливо відзначив, що в
перші посткомуністичні роки приватний капітал, який
тільки формувався, вдало домагався результатів за раху-
нок шахтарського протестного руху, який «червоні ди-
ректори» використовували з метою державної підтрим-
ки збиткових шахт. Однак з середини 1990-х рр. у вла-
ду почали рухатися нові багатії, яких умовно назива-
ють «трейдерами» та «фінансистами», які навчилися
накопичувати власний капітал за рахунок так званих
вмираючих активів. Саме фінансисти були першими
організаторами економічних процесів, відкривачами
зовнішнього ринку [2].
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Увага приділялася й аналізу системи оплати праці
в Україні, впливу поширення «тіньової» економіки на
розміри заробітної працівників та ролі заробітної пла-
ти як стимулу виробничої діяльності, спеціалізації й
підвищення кваліфікаційного рівня працівників [3; 4].
Дослідники вказували, що низький рівень оплати праці
в Україні став причиною обмеження доступу до мате-
ріальних благ значної частини соціуму. В ньому по-
ширювалася практика, коли роботодавці, вважаючи,
що вони забезпечують працівникам всі засоби до існу-
вання, своїми діями сприяли посиленню ротації кадрів,
їх частковій перекваліфікації та навіть виїзду за межі
країни. Досліджувався вплив глобалізаційних процесів
на спрямування соціальної політики в Україні [5]. Ок-
ремі негаразди в її соціальній сфері пояснювалися
впливом світової економічної кон’юнктури, зокрема
впливом кризових явищ світового масштабу.

На основі вивчення світового досвіду, економіста-
ми розроблялися моделі соціальної політики, а також
критерії оцінки ролі державних органів у підвищенні
рівня життя населення країни [6–8]. Наголошувалося,
що неадекватна ситуації соціальна політика не лише
дискредитувала в очах пересічних громадян державні
органи, а й призвела до загострення соціальної напру-
женості у суспільстві та поширення «тіньової» еконо-
міки, як одного із засобів підвищення реальних до-
ходів, за рахунок ухилення від сплати податків. Крім
того, наголошувалося на необхідності розробки стра-
тегії державного розвитку, із запровадженням систе-
ми економічного прогнозування та планування, за зраз-
ком провідних країн світу, де успішно застосовувало-
ся як перспективне довгострокове планування, так і
жорсткий контроль за виконанням завдань [9]. Окремі
науковці робили спроби визначення концептуальних
засад соціальної реформи [10], вивчався також взає-
мозв’язок між соціальною політикою держави і впро-
вадженням інноваційних технологій у виробництво
[11]. Стверджувалося, що наростання проблем із
відтворенням людського потенціалу стане серйозною
перешкодою на шляху створення та використання інно-
ваційних технологій.

Дослідниками вивчалися окремі аспекти соціаль-
ного забезпечення різних категорій населення. Пере-
дусім, значна увага приділялася аналізу успішності
соціальної політики держави стосовно військовослуж-
бовців [12; 13] та жителів сільських територій [14; 15].
Увага до цих категорій населення зумовлювалася на-
ростанням проблем у соціальній сфері як серед
військовослужбовців, за умов різкого скорочення
кількості Збройних сил, так і загостренням проблем
на селі, де без державної підтримки руйнувалися і
ліквідовувалися об’єкти соціальної інфраструктури,
швидкими темпами, порівняно з містами, знижувався
рівень життя.

Певна увага приділялася вивченню проблеми зай-
нятості населення в Україні, з висвітленням регіональ-
ної специфіки формування ринку праці та оцінок пер-
спективності оволодіння тією чи іншою професією
[16–18]. Зміни у структурі зайнятості населення пояс-
нювалися як впливом світових економічних процесів,
так і зрушеннями у системі економічних зв’язків, що
формувалися після розпаду СРСР. Наголошувалося, що
розрив зв’язків між підприємствами негативно позна-
чився на роботі оборонних і підприємств важкої
індустрії, діяльність яких вимагала відносно великих
капіталовкладень. Крім того, структурні зміни зайня-
тості пов’язувалися із поступовим переходом країн
СНД на ринкові умови формування ціни на енергоносії,
що нерідко зумовлювало перепрофілювання виробниц-

тва, зміни його обсягів, орієнтації на цільових спожи-
вачів, а у деяких випадках – припинення економічної
діяльності певного профілю.

Відзначимо увагу дослідників до проблем соціаль-
ного забезпечення пенсіонерів [19; 20]. Ними наголо-
шувалося на важливості утворення Пенсійного фонду
та вдосконалення державного соціального страхуван-
ня. Як успіх подавалося доведення розміру мінімаль-
них пенсій до рівня мінімальної заробітної плати. Кри-
тикуючи «зрівнялівку» у сфері пенсійного забезпечен-
ня для більшості пенсіонерів, дослідники відзначили
й пенсії досить значних розмірів для окремих категорій
громадян. Критиці піддавалося зростання навантажен-
ня на Пенсійний фонд, шляхом розширення пільгових
категорій пенсіонерів і використання його коштів з
метою, не пов’язаною із виплатою пенсій. Часто гроші
з Пенсійного фонду використовувалися для досягнен-
ня певного макроекономічного ефекту, наприклад, ста-
білізації вітчизняної грошової одиниці. Втім, він до-
сягався шляхом невчасної виплати пенсій у рамках
монетарної політики.

Варто виділити й працю О. Крентовської, яка про-
аналізувала вплив процесу старіння населення Украї-
ни на організацію пенсійного забезпечення [21]. Про-
цес старіння населення та його вплив на фінансуван-
ня соціальних витрат вивчали також Н. Фойгт [22; 23],
І. Курило [24], С. Лондар, В. Башко [25]. Наголошую-
чи, що солідарна пенсійна система в українських умо-
вах суттєво ускладнила економічне зростання, зокре-
ма й за рахунок вагомої частки пенсіонерів, порівняно
з працюючими, вчені пропонували скористатися дос-
відом європейських країн, де ця проблема досить ус-
пішно розв’язується, завдяки виваженій соціальній
політиці. Соціальний аспект пенсійного забезпечення
досліджував і О. Бевзенко [26].

Житлове будівництво в Україні 1990-х рр. висвіт-
лене, в основному, на сторінках наукових праць, авто-
ри яких вивчали процес фінансування спорудження
житла [27; 28], діяльність окремих будівельних орган-
ізацій з оцінкою економічної ефективності, в умовах
запровадження ринкових економічних відносин [29;
30], ефективність певних конструктивних елементів
житлових будівель та перспектив їх вдосконалення.
Окремо досліджувалися регіональні аспекти житлово-
го будівництва [31; 32].

У монографії М. Павловського «Макроекономіка
перехідного періоду: український контекст», виходя-
чи з аналізу наслідків і основних чинників системної
кризи в Україні та особливостей економіки перехідного
періоду, з урахуванням проблем геоекономіки, зроб-
лено спробу довести хибність реформаторського кур-
су українських урядів впродовж 1990-х рр. [33]. На-
томість у праці Б. Панасюка, який свого часу працю-
вав у Держплані, Міністерстві економіки, а протягом
1996–2000 рр. був заступником начальника відділу
аналізу та прогнозування соціально-економічного роз-
витку Кабінету Міністрів України, наголошується, що,
незважаючи на величезні труднощі й упущення в уп-
равлінні економікою, соціальною сферою всіх урядів
після 1991 р., все-таки вдалося підготувати підґрунтя
для соціально-економічного зростання, починаючи з
2000 р. [34].

Загалом соціальна політика в Україні 1990-х рр. на
сторінках наукових досліджень представлена у вигляді
фрагментів, що ілюструють судження авторів, пов’язані
з проведенням суміжних досліджень. Фрагментарність
викладу матеріалу, його аналізу, насамперед, поясню-
ються відсутністю значних успіхів і наявністю суттє-
вих провалів у соціальній політиці Української держа-



   43²ñòîð³îãðàô³ÿ

ви. В дослідженнях правознавців особливо помітні
прагнення довести потенціал і відповідність євро-
пейській практиці прийняття законів у соціальній
сфері, але відсутній аналіз наслідків їх реалізації за
українських умов. Лейтмотивом досліджень багатьох
економістів залишається справедливе твердження про
суттєвий вплив на забезпечення соціального захисту
населення пролонгованої економічної кризи та певні
економічні успіхи після введення в обіг гривні. Од-
нак, як правило, замовчується факт використання
коштів Пенсійного фонду України для досягнення мак-
роекономічної стабілізації. Віддаючи належне соціо-
логічним дослідженням, варто відзначити, що харак-
тер проведення частини з них визначався певними
політичними замовленнями, спрямованими на забез-
печення прихильності електорату певного регіону.
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ÐÅÖÅÏÖ²ß ÎÁÐÀÇÓ Ì²ÒÐ²ÄÀÒÀ VI
ÅÂÏÀÒÎÐÀ Â ²ËÞÑÒÐÀÖ²ßÕ ÄÎ ÇÁ²ÐÊÈ

Á²ÎÃÐÀÔ²É ÄÆÎÂÀÍÍ² ÁÎÊÊÀ××Î
«DE CASIBUS VIRORUM ILLUSTRIUM»

Стаття присвячена вивченню рецепції образу понтійського царя у
середньовічній літературі. Проаналізовані особливості художньо-
го осмислення постаті Мітрідата VI французькими митцями.
Ключові слова: Мітрідат VI Евпатор, Дж. Боккаччо, середньо-
вічна література, мініатюра, символ, образ.

У XIV ст. роботи античних авторів мовою оригі-
налу (латиною і грецькою) та в перекладі європейсь-
кими мовами стали доступними для широкого кола
читачів. Європейці охоче ознайомлювалися із старо-
давніми джерелами, тому інтерес до історії та історич-
них особистостей зростав. Відомий італійський пись-
менник Дж. Боккаччо (1313–1375) також читав антич-
ну літературу та створив власну інтерпретацію старо-
давньої історії в дусі епохи пізнього середньовіччя.
Його зацікавили відомі постаті, на які часто звертали
увагу античні автори, зокрема Пріам, Ганнібал, Алек-
сандр Македонський, Олімпіада, Мітрідат VI та інші.

Приблизно з 1357 до 1363 рр. Дж. Боккаччо пра-
цював над вісьмома книгами моралістичних біографій
– «Про нещастя знаменитих людей» («De Casibus
Virorum Illustrium»), а також редагував їх до 1374 р.
Тривалий час вони були відомішими й успішнішими
навіть за «Декамерон» (1350-і рр.). Перша редакція
цього твору вийшла близько 1360 р. [1, 190–191]. Ро-
бота налічує 56 біографій, серед яких є життєписи
Адама та Єви, античних постатей, легендарного коро-
ля Артура та навіть Ф. Петрарки. Дж. Боккаччо опов-
ідає про неминучість долі й несподіваний кінець тих
людей, кому протягом життя постійно посміхалася
фортуна. Автор описує життя відомих особистостей,
які були на піку щастя і зазнали горя, коли вони цього
взагалі не очікували [2, 14–16]. На той час ця праця
була настільки популярною, що англієць Дж. Чосер
написав схожі за ідеєю «Кентерберійські оповідання»,
а французький поет Л. де Прем’єрфайт (1380–1418)
переклав біографії та створив ілюстрації до них. Фран-
цузький переклад останнім вийшов у 1400 р. та 1409 р.
під назвою «Du cas des nobles hommes et femmes»
(«Справи шляхетних чоловіків та жінок»), а також у
1475–1480 рр., з ілюстраціями, створеними іншими
художниками [3, 300–306].

Для досліджень істориків ці роботи (як і самі біо-
графії, так і зображення до них) є надзвичайно важли-
вими джерелами, оскільки дають можливість уявити,
якими бачили люди на світанку епохи Відродження,
стародавнє суспільство та його моральні цінності. Тек-
сти біографій також висвітлюють і життєві пріорите-

ти європейців середини ХIV ст., адже акцентування
уваги на певних деталях із життя видатних людей ста-
родавньої доби, а саме на їхніх вадах як причинах гріхо-
падінь, підкреслюють посилений інтерес до нетриві-
альних історій. Зображення ж цих аспектів на мініа-
тюрах із рукописів додатково підсилюють ці акценти
та дозволяють провести рецепцію античних образів у
культурі доби раннього Відродження.

Серед біографій видатних осіб, описаних Дж. Бок-
каччо, є життєпис Мітрідата VI Евпатора (120–63 рр.
до н. е.), наведений у шостій книзі його твору. Дослід-
ження рецепції образу найвідомішого понтійського
царя італійським письменником і французьким худож-
ником дозволить нам усвідомити систему цінностей у
І ст. до н. е. та у ХIV ст. У публікації Л. де Прем’єрфайта
1400–1410 рр. є багато ілюстрацій до тексту, чотири з
яких зображують смерть Мітрідата VI. На першій
мініатюрі показане безвихідне становище царя, де його
замок уже оточили римські воїни. Правитель зобра-
жується юнаком, який за межами замку наказує рабу
вбити його мечем. На іншій ілюстрації зображено як
старого чоловіка в короні вбиває римський воїн, адже
він зображений в обладунках. Цар стоїть на колінах
перед воїном, що можна трактувати як покірність, кот-
ру довелось визнати Мітрідату перед Римом (з 89 до
63 рр. до н. е. Понтійське царство розв’язало три війни
проти римлян, які програло, і цар, не витримавши цьо-
го, наказав заколоти його). Остання мініатюра присвя-
чена сцені після вбивства царя, над яким продовжує
глумитися римський воїн. Найбільш інформативною
є третя мініатюра [4] (80x80 см), на якій слід зупини-
тися докладніше, адже вона насичена символами та

Рис. 1. Вбивство царя Мітрідата VI (зі збірки Дж. Боккаччо
«De Casibus Virorum Illustrium», 1400–1410 рр.)
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знаковими фігурами, які мають декілька варіантів
інтерпретацій (Рис. 1).

У верхньому лівому куті зображено дикого каба-
на або вепра. Згідно трактування символіки середньо-
віччя, за М. Пастуро [5], на цю тварину було популяр-
но полювати до ХІІ ст. Греки й римляни охоче влашто-
вували полювання на кабана, адже він вважався бла-
городною дичиною, яка билась до кінця й обирала
смерть, замість відступу. За своєю силою і відчайдуш-
ністю кабан в ієрархії тварин був третім після лева й
ведмедя. У той же час він вважався і нечестивою тва-
риною, уособлюючи жорстокість і невловимість. У
середньовіччі було сім гріхів, а кабан – єдина тварина,
якій приписували шість з них [5, 67–69]. Цей факт яс-
краво свідчить про зневагу, яку терпів Рим багато років
поспіль у ставленні до Мітрідата Евпатора. Тож, на
мініатюрі яскраво виражено постулати епохи серед-
ньовіччя (вона написана на початку ХV ст. у Франції,
куди ще на той час не дійшли впливи італійського
Відродження). Знаковим є те, що кабан ніби тікає (у
полюванні не тікав) з палаючого (вогонь – символ пек-
ла, отже, цар Понту, за бажанням римлян, мав потра-
пити саме туди) палацу, тому образ цього звіра на мініа-
тюрі може символізувати постать Мітрідата VI, який
боровся з Римом до останнього. Палац у вогні може
означати крах Понтійського царства і Мітрідатових
планів.

Символ собаки чи вовка, зображений поруч із ка-
баном, доволі важко ідентифікувати, але логічно було
б трактувати його як образ Риму. Із собаками заганяли
кабана на полюванні, вони символізували вірність, але
уособлювали зло; вовки – лише жорстокість [5, 70].
Через таке трактування, притаманне епосі середньо-
віччя, можна припустити, що на мініатюрі зображена
собака як втілення влади й військової сили Римської
республіки, що здолала одного з найбільших ворогів
Риму того часу – Мітрідата VI (вигнала дикого кабана
з палацу, тобто, позбавила влади в Понтійському
царстві).

Нижче палаючого палацу зображені воїни і наме-
ти, й ці образи також можна трактувати по-різному. З
одного боку, це можуть бути люди, які воювали з Ри-
мом на боці Мітрідата (населення Малої Азії, Бос-
порського царства тощо). Втім, з 64 р. до н. е. в Понт-
ійському царстві почалися повстання проти царя, котрі
супроводжувалися зрадами війська та його перехода-
ми на бік Риму [6, 172]. Тому, можливо, намети й зоб-
ражені пустими, а воїни повернутими в бік палаючого
палацу, бо вони покинули свого володаря та відверну-
лись від нього, не захистивши від поразки. Також це
можуть бути римські воїни, які чекають біля палаючо-
го палацу, поки Мітрідат остаточно визнає свій крах, і
вони, нарешті, встановлять владу над Понтійським
царством.

Праворуч на мініатюрі зображені п’ять постатей,
які можна ідентифікувати за певними ознаками. У
синій тозі (синій вважався кольором знатних, багатих
і впливових осіб) зображений полководець Гней Пом-
пей – тріумфатор у перемозі над Мітрідатом VI. Він
показує на фігуру попереду правою рукою, а отже,
чинить правомірно (за християнською догматикою).
Подібні зображення в середньовіччі часто побутува-
ли, якщо пригадати зображення святих на іконах, які
вказують на глядачів саме правою рукою. Гней Пом-
пей на мініатюрі вказує на чоловіка попереду, тобто
на Мітрідата, якого вже збираються вбивати. Хоча за
свідченнями античних авторів, Гней Помпей не мав
жодного відношення до вбивства царя, адже його
навіть не було тоді поруч. Правитель сам наказав гал-

лові Бітоіту вбити його (App. Mithr. 111) [7, 300] чи це
була ініціатива його сина Фарнака. Можна припусти-
ти, що Гней Помпей зображений на ілюстрації, щоб
закцентувати на перемозі Риму та невідворотній по-
разці царя.

Постать у червоній тозі біля Гнея Помпея може
бути образом Менофана (App. Mithr. 110) [7, 299] –
довіреної особи царя, який, зрештою, зрадив його на
користь сина Фарнака. Це можна також підтвердити і
тим, що колір волосся у цієї фігури – рудий, а рудово-
лосими зображувались зрадники [5, 210–216]. Поряд
зображена і постать Фарнака – сина Мітрідата VI, який
зрадив батька і вступив у змову з римлянами (App.
Mithr. 110–111) [7, 299–300]. Також показовим є те,
що погляд Фарнака спрямований у бік палаючого па-
лацу та відвернутий від інших осіб, зображених на ілю-
страції. Це можна пояснити ваганнями Фарнака, адже
йому треба було вирішувати, чи лишатися на боці, пе-
реможеного у війні, батька чи перейти на бік римлян.
Відтак, очі персонажа на ілюстрації ніби «блукають».

Людину, зображену із мечем, за логікою, можна іден-
тифікувати як галльського полководця Бітоіта, який вірно
воював на боці Мітрідата Евпатора. За свідченнями дав-
ньоримського історика ІІ ст. Аппіана, цар благав (на
ілюстрації у царя руки складені так, ніби він дійсно
благає смерті й готовий достойно її прийняти) позба-
вити його життя, бо відчайдушно не бажав йти пере-
моженим у тріумфальній ході римлян та не міг витри-
мати зраду війська та сина (App. Mithr. 111) [7, 300].

Якщо перейти до аналізу останньої постаті на ілю-
страції, то безперечно – це Мітрідат VI Евпатор, який
скорився долі, склавши руки і ставши на коліна за хри-
стиянською традицією. Варто звернути увагу на те, що
тога царя оздоблена хутром, а в епоху середньовіччя,
коли писалася ця мініатюра, так одягалися монархи, а
отже, трактування образу є беззаперечним. В ногах
зображена його ж голова, що наштовхує глядача на те,
що вирок Мітрідатові таки було здійснено.

Проаналізувавши всі фігури, зображені на ілюст-
рації, та провівши аналогії між рецепцією образів з
античності в епоху середньовіччя, варто ще звернути
увагу на концепт єдності персонажів і сюжетів, ідею
часових пластів на запропонованій мініатюрі. В пра-
вому верхньому куті, як уже зазначалося, зображений
палаючий палац і дикий кабан з собакою – падіння
Понтійського царства (палац) і втеча Мітрідата (ди-
кий кабан) з нього через римлян (собака). За джерель-
ними даними, цар дійсно був змушений тікати вглиб
своїх володінь [7, 294]. Нижче зображені воїни, які
володаря Понту чи то виганяли (римляни), чи то зра-
дили (війська царя). Отже, ці два сюжети символізу-
ють минуле тих подій, тобто, вбивства Мітрідата VI,
які проілюстрував художник.

Праворуч зображена розправа над царем і неуш-
коджений палац як символ непорушності Римської
імперії. Цей сюжет виступає як образ майбутнього чи
наслідків воєн Риму з Понтом (убивство правителя –
позбавлення Риму ворога, величний замок – успішне
розширення територій, за рахунок підкорення Пон-
тійського царства). Описані фрагменти минулих і май-
бутніх подій на мініатюрі поєднує і водночас розділяє
річка, яка змиває і змушує забути про все минуле, а
також символізує життя і смерть, що також відтворе-
но на цьому зображенні. Небо як тло аналогічно вка-
зує глядачеві на цей аспект: на ньому поєднано симво-
ли кола, квадрата і трикутника, що символізують
єдність різних сфер буття [5, 242]. На фігурі Мітріда-
та як центральній також є деталь, що знаменує по-
єднання смислових сюжетів і часових пластів на мініа-
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тюрі. Нею виступає трикутник, обрамлений крапками,
з колом на одній із вершин. За трактуванням серед-
ньовічних символів, трикутник з каменем на вершині
означає наближення і поєднання воєдино земного і
небесного світів. У даному випадку – минулого і май-
бутнього в образі подальшої долі Понтійського цар-
ства, життя і смерті в образі Мітрідата VI. Рівносто-
ронній трикутник з крапками, за християнською тра-
дицією, знаменує Трійцю – Отця, Сина і Святого Духа.
Також одним із способів тлумачень цієї фігури висту-
пає єдність буття в народженні, житті та смерті, вер-
шини якої символізують минуле, теперішнє і майбутнє
[8, 194]. Отже, цей знак художник використав не ви-
падково, бо хотів позначити форми буття, які злилися
на цій ілюстрації в образі царя Понту.

Не випадково ми не вдавалися до розширеного
аналізу кольорів на мініатюрі, бо графічні зображення
відрізняються від оригіналу, а це тягне за собою не-
правильне передавання й, відповідно, трактування ко-
льору. Також у пізньому середньовіччі ще не було ви-
найдено спектру [5, 15–16], тому слід трактувати сим-
воліку і будувати гіпотези, спираючись на чорно-біле
зображення. До того ж самі кольори не були надто важ-
ливими, а їхня насиченість виступала головною озна-
кою на картинах [5, 122].

Отже, порівнюючи наведені ілюстрації, створені
в епоху пізнього середньовіччя, з античними джере-
лами, можна зробити певні висновки: європейське сус-
пільство середини XIV – початку XV ст. сприймало
інформацію зі стародавніх творів дещо спотворено.
Література й образотворче мистецтво пізнього серед-
ньовіччя передавали дух античної епохи у тогочасних
європейських традиціях. На прикладах зображень по-
статі понтійського царя Мітрідата VI, можна стверд-
жувати, що середньовічні інтерпретатори слідкували
за античними першоджерелами, але відтворювали
сюжети, персонажів, навіть одяг і символи винятково
в манері середньовічної епохи. Мініатюри початку
XV ст. насичені символами (образи тварин, геомет-
ричні фігури, кольори тощо) й алегоріями, які науковці
мають вивчати для створення повної картини джере-
лознавчого аналізу, застосовуючи їх у процесі історич-
ного дослідження.
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in the illustrations of the biographies book by Giovanni Boccac-
cio «De Casibus Virorum Illustrium». The article is devoted to re-
search the reception of Pontic king image in the medieval literature.
²n the article is analyzed the features of the artistic reflection the Mith-
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Показано роль православних монастирських комплексів та ан-
самблів у формуванні силуету міст та сіл. Проведено класифіка-
цію вказаних монастирів. Українські монастирі були не лише
осередками духовності, культури, мистецтва, науки й освіти
українців, але й визначними архітектурними комплексами та
ансамблями. Православні монастирі належать до тих цінних
старовинних містобудівних і архітектурних об’єктів, що свої-
ми силуетами формували образ українських міст і сіл.
Ключові слова: монастирі, монастирські комплекси та ансамблі,
сакральний простір, функціональна організація.

Розвинені православні монастирські комплекси
мали спільні типологічні риси, що виявилося в розпла-
нуванні, композиції та забудові. Ці спільні риси зумов-
лені канонічно як єдністю функціонального призначен-
ня, так і традиційною християнською символікою. За-
будова монастирів різнилася, залежно від типу обителі
(спільножительна чи пустинножительна) та від матері-
альних умов. Більшість монастирських комплексів, збу-
дованих на Чернігівських землях ще за доби Гетьман-
щини, збереглися дотепер, є спільножительними мона-
стирями, хоча деякі з них і започатковувались як пус-
тинножительні. Типовим прикладом останнього типу
виступає, скажімо, Пустинно-Рихлівський монастир.

Монастирі, здебільшого, починали існування з
кількох дерев’яних келій довкола невеликої каплички,
а згодом на її місці зводили соборну церкву. Це зміню-
вало об’ємно-просторовий устрій території, яка набу-
вала архітектурної й ідейної домінанти, ставала упо-
рядкованою, цілісною. Соборна церква домінувала над
рештою будівель монастиря. Тому провідна компози-
ційна роль собору мала зберігатися під час усіх по-
дальших перебудов і розширень монастиря. Іншою за
значенням найважливішою спорудою монастиря була
трапезна – будівля для спільних трапез братії. Тому
трапезна трактувалася не як утилітарна споруда, а як
сакральна. Вона функціонально, композиційно й об-
разно тяжіла до соборної церкви. Важливе духовне
значення трапезної відображено в традиції зведення
при ній окремої церкви. Це сформувало лінійну функ-
ціональну схему цих споруд, де церква, трапезна зала
і підсобні приміщення групувалися вздовж вісі схід–
захід. Таке розташування чітко прослідковується у за-
будові Максаківського і Пустинно-Рихлівського мона-
стирів. У таких випадках трапезна зала з церквою
містилися на верхньому поверсі, а нижній поверх зай-
мали підсобні приміщення. У більшості українських
православних монастирів трапезні розташовані з
південного боку від собору, значно рідше – з північно-
го боку. Це пояснюється особливостями монастирсь-
кого розпорядку й ритуалу [5, 292–301].

Важливого символічного значення надавалося
монастирській огорожі, як межі двох світів – сакраль-
ного і світського. Огорожі, незалежно від їхніх конст-
руктивних особливостей (мури, земляні вали чи дере-
в’яний паркан), уподібнювали монастир місту, підкрес-
люючи його самодостатність. Суттєву роль у системі
огородження монастиря, відігравали брами, що вод-
ночас були елементами зв’язку, належачи до двох ти-
пологічно різних чинників містобудівного утворення:
«межі» і «шляху», фіксуючи їх перетин. Головні бра-
ми, що називалися Святими, мали міститися із захід-
ного або південного боків монастиря. Вони першочер-
гово зводилися мурованими й пишно декорувалися. На
них зводилися надбрамні церкви – Густинський, Пус-
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тинно-Рихлівський монастирі, або дзвіниці – Макса-
ківський, Гамаліївський, які підкреслювали ідейне зна-
чення головної брами й нагадували про небесне за-
ступництво і захист монастиря. Неодмінним компонен-
том кожного монастирського комплексу була дзвіни-
ця. Щодо її постановки в комплексі відомо два основ-
них рішення (над головною брамою Максаківського і
Гамаліївського монастирів, поблизу соборної церкви
у Козелецькому). До середини XVIII ст. дзвіниці, бу-
дучи важливими вертикальними акцентами, не мали
самостійної композиційної ролі, завжди підпорядко-
вуючись собору.

Важливими складовими частинами монастирських
комплексів були вежі й оборонні башти, які мали, крім
оборонних, ще й господарські функції. До складу кож-
ного монастиря входило чимало господарських і ви-
робничих споруд, які композиційно цілковито підпо-
рядковувалися головним будівлям. Образ монастиря
формували також сади, городи і цвинтарі в межах
мурів. Усі типи будівель розташовувалися в монастирі
строго закономірно. Передусім, для православних мо-
настирів характерна концентричність забудови. Вся
забудова монастиря групується довкола соборної цер-
кви. Це відповідає середньовічним уявленням про
світобудову – замкнутий, теоцентричний універсум.
Забудова розташовувалася відповідно до функціональ-
них засад, утворюючи чітку ієрархічну систему: тра-
пезна домінувала над житловими і господарськими
будівлями, дзвіниця – над трапезною, а собор – над
усіма будівлями. З розвитком кожного монастиря уск-
ладнювався його функціональний устрій: при наяв-
ності відповідної території монастир поділявся на
кілька відокремлених функціональних зон: сакральну
– в центрі, житлову, господарську – на периферії. У
Борисоглібськом монастирі було відокремлено ще й
навчальні зони, та окремі молитовні приміщення.

Монастирі споруджувались протягом багатьох
століть у різноманітних природних умовах. Це зумо-
вило різноманітність та специфічні особливості їхньо-
го розташування. Функціональне призначення монас-
тиря диктувало вибір місця під забудову. Середовище
було основним джерелом зовнішнього

впливу на характер, форму і навіть на силует мо-
настирського комплексу. Монастирі (як міські, так і
позаміські) демонструють два основні варіанти взає-
морозташування кількох функціональних зон. У пер-
шому варіанті двори різного функціонального змісту
містилися послідовно по сусідству – сакральний, гос-
подарський, прочанський, як у Пустинно-Рихлівсько-
му монастирі, інший варіант у найчіткішій формі де-
монструє Максаківський монастир, розпланований за
принципом «квадрат у квадраті». Всередині квадрат-
ної в плані монастирської території, оточеної мурами,
виділяється внутрішній квадрат довкола собору. Сто-
рони цього квадрата зафіксовані головними фасадами
келій, трапезної та настоятельського корпусу з огоро-
жами поміж ними. Цей внутрішній квадрат є парадною
зоною, відкритою для всіх – братії, молільників, про-
чан тощо. Простір між внутрішнім квадратом і зовні-
шніми мурами є господарською зоною, доступною
тільки насельникам монастиря. Відповідно до цього,
всі корпуси келій, які фіксують сторони внутрішнього
квадрата, мають входи з двох фасадів – парадного і
дворового [13, 206–207] . Схожа система застосована
в Гамаліївському монастирі та Троїцькому монасти-
рях з тією лише різницею, що в Чернігові ландшафтні
умови не дали змоги виділити геометрично правиль-
ний розпланувальний квадрат. Максаківський, Гама-
ліївський, Густинський, Спасо-Преображенський Нов-

город-Сіверський демонструють виразну тенденцію до
регулярності в розплануванні й забудові. У сакраль-
ному будівництві ця регулярність з’явилася раніше, ніж
в інших царинах архітектури й містобудування. Пояс-
нюється це не утилітарними, а суто релігійними об-
ставинами [7, 429–433]. Тому в монастирях намагали-
ся витримувати канонічну, освячену Святим Письмом
прямокутну чи квадратну форму плану з собором у
центрі, трапезною обабіч, корпусами келій та іншими
будівлями по периметру. Проте, не скрізь вдавалося
дотримати канонічної композиції через те, що ланд-
шафтна та містобудівна ситуація іноді змушували на-
давати комплексам монастирів нерегулярних обрисів
у плані, залежно від рельєфу та меж прилеглих земле-
володінь, так як Єлецький та Пустинно-Рихлівський
монастирі. Ті ж містобудівні обмеження змушували
влаштовувати головну браму з півночі (Троїцький мо-
настир у Чернігові). Оновлюючись і перебудовуючись,
монастирські ансамблі на кожному етапі зберігали
ієрархічну супідрядність елементів, компактність роз-
планувально-функціональної організації, мистецьку
врівноваженість і завершеність композиції.

Тогочасні містобудівники надавали пріоритетно-
го значення композиційному зв’язку монастирських
домінант не тільки з ландшафтом, але й між собою, в
«інтер’єрі» монастиря. Композиційний прийом, засто-
сований у Максаківському монастирі, коли собор і
надбрамна дзвіниця зведені на одній вісі застосову-
вався нечасто. Зазвичай поздовжня вісь собору утво-
рювала кут із головною розпланувальною віссю ан-
самблю з тим, щоб головна споруда від входу в мона-
стир сприймалася в найефектнішому ракурсі, як це ми
бачимо в Густинському. Протягом 1720–1750 рр. у
монастирському будівництві Лівобережжя спостеріга-
лися консервативні тенденції, певний ретроспективізм
[3, 24–42]. Найяскравішим прикладом цього є Гама-
ліївський монастир – фамільна обитель гетьмана І. Ско-
ропадського. Монастир звели за зразком фортифіко-
ваного Спасо-Преображенського монастиря в Новго-
роді-Сіверському: з регулярним чотирикутним планом,
оборонними мурами з наріжними баштами, надбрам-
ною дзвіницею із західного боку та тринавовим п’я-
тибанним собором у центрі. Цей комплекс позначає
також тогочасну тенденцію до втрати оборонних
функцій монастирськими огорожами, з набуттям ними
суто символічного значення.

Отже, для монастирських комплексів зазначеної
доби в цілому характерна концентричність забудови.
Можна розрізняти такі архітектурно-композиційні
типи монастирів: для православних два типи – паві-
льйонний центричний і павільйонний лінійний (фрон-
тальний). Найхарактернішою рисою розвитку монас-
тирських комплексів означеної доби була активізація
їхньої провідної ролі в об’ємно-просторовій композиції
поселень за рахунок появи нових архітектурних домі-
нант. У просторовому устрої й розплануванні всіх
монастирів спостерігаються спільні особливості: опа-
нування ландшафтних зон високої композиційної ак-
тивності; домінуюча роль у забудові й ландшафті; ізо-
ляція внутрішніх просторів від довкілля; чітка ієрарх-
ічна структура будівель і споруд; тенденція до регу-
лярності в розплануванні й забудові.
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Sylenok N.Ì. Features of monasterial complexes planning in
Chernigovo-Sivershchyna at the time of Hetmanat. The role of
monastery complexes and ensembles in the formation of towns’ and
villages’ silhouettes is demonstrated in the article. The classification
of this monasteries is conducted. Ukrainian monasteries were not only
the centers of Ukrainian spirituality, culture, art, science and educa-
tion, but also the prominent architectural complexes and ensembles.
Orthodox monasteries belong to those valuable ancient urban plan-
ning and architectural objects, that have formed the image of Ukraini-
an cities and villages by their silhouettes.
Key words: monasteries, monastery complexes and ensembles, sa-
cred space, functional organization.

Ñ. Â. Ì³ðîøí³÷åíêî

Ë²ÒÎÏÈÑÈ ÖÅÐÊÎÂÍÈÕ ÏÀÐÀÔ²É
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Стаття присвячена історії одного із сіл Волинської губ., в осно-
ву якої покладене джерело, що донедавна було архівною рідкістю
– церковний літопис. Документ знайомить як з історією церков-
ної округи, так і з історією окремої церкви, відтворює побут і
взаємовідносини між парафіянами та духівництвом.
Ключові слова: церковний літопис, історико-статистичний
опис, духівництво.

Традиційно вважається, що основними джерела-
ми з вивчення церковної історії того чи іншого краю є
історико-статистичні описи. Цінність їх полягає не
тільки в значному обсязі фактологічного та статистич-
ного матеріалу з життя окремих слобід, хуторів, сіл, але
й у самій фіксації та описі таких дрібних територіаль-
них одиниць. Вони ґрунтуються на правових докумен-
тах, єпархіальних відомостях, церковних літописах.
Саме останні й надають церковній історії індивіду-
альність і неповторний колорит. Їхня відсутність, на пер-
ший погляд, не набагато збіднює регіональну історію в
цілому, але часто незнання або відсутність церковних
літописів відчутно спотворюють загальну картину
існування того чи іншого поселення і краю в цілому.

Дослідженням цього питання почали займатися
лише в останні роки, зазвичай, за межами України [1;
2]. Традиційно, церковні літописи знаходилися за ме-
жами вивчення макроісторичних процесів. В останні
роки, пропорційно збільшенню інтересу до мікро-
історії та історії повсякдення, акцент у дослідженнях
робиться на так званому «антропологічному повороті»,
розуміння ролі особистості в історії. Відповідно, відбу-
вається й переосмислення та розширення поняття
«соціум», «соціальне» та включення до нього не лише
класів, станів, але й сім’ї, общини, парафії. Отже, оче-

видним є переключення інтересу на історію повсяк-
денності, де історико-статистичні описи та літописи
церковних парафій посідають особливе місце.

«Историко-статистическое описание церквей и
приходов Волынской епархии» (1888 р.), написане
викладачем Волинської духовної семінарії М. Теодо-
ровичем, – один із небагатьох творів такого виду, де,
крім суто історико-релігійних, є відомості про меди-
ко-санітарний стан місцевості, народні звичаї, статис-
тику пожеж, представників флори і фауни регіону [3].
Інша пам’ятка – «Церковная летопись Георгиевской
церкви села Жадковки, Новоград-Волынского уезда
Волынской губернии» (1894 р.) складена парафіяль-
ним священиком М. Бучинським [4]. З датування вид-
но, що документ не міг використовуватися в історико-
статистичному описі, бо це перший відомий нам цер-
ковний літопис с. Жадковки, поява якого пов’язана з но-
ваціями в цій парафії. Після 1888 р. ніхто не займався
відновленням статистики приходу. В силу цього, відра-
зу ж впадають у вічі дві невідповідності: не збігається
кількість селянських дворів за цей період і прізвища
священиків, які служили у приході в 1880-х рр. Незва-
жаючи на це, взаємозв’язок між двома документами
випливає з самої історії їх створення.

Історико-статистичні описи з’явилися в Російській
імперії з 1850-х рр., з особливої постанови Синоду. Хоча
перші спроби їх складання можна віднести ще до
30-х рр. XIX ст., коли в Олонецкій єпархії, а пізніше в
Курській губ. (за ініціативи цивільного губернатора
М. Муравйова) було розпочато збір необхідних відомо-
стей. Втім, ці починання через різні причини так і не
були здійснені, хоча і була складена програма з 19 пунктів
(починаючи з кількості землі і закінчуючи кількістю зо-
лота та срібла в окладах ікон), більшість з яких були взяті
за основу в пізнішому синодальному проекті. Значна
частина описів датується 1850–70-ми рр. і лише неба-
гато більш пізніх творів вийшли у 80–90-х рр. того ж
століття, зокрема й у Волинській єпархії [2, 4].

У випадку з останньою все пояснюється досить
просто, варто лише трохи заглибитися в її історію. За
Люблінською унією 1569 р. ця територія, перебуваю-
чи у складі Правобережної України, потрапила під
владу Польщі. Після третього її поділу 1795 р., уже як
Волинська губ. вона ввійшла до складу Російської
імперії. Довгий час, після приєднання до Росії, поля-
ки зберігали переважні права в цьому регіоні: за Пав-
ла I повернули майже всіх вигнаних із Волині поляків,
разом із маєтками, правами, привілеями, зокрема й
духівництво. Те ж саме відбувалося і за Олександра I.
У період правління Миколи I почали виявлятися про-
тилежні тенденції. Одним із наслідків цього стало
зменшення шляхти в 2,5 рази (1848–1883 рр.). Тільки
1860 р. Волинська єпархія була відокремлена від Вар-
шавської зі своїми особливими архієреями, а 1892 р.
вона стала архієпіскопією. У тому ж році були поси-
лені обмеження щодо впливу іноземців у регіоні: Ви-
сочайшим повелінням була припинена у Волинській
губ. іноземна колонізація, навіть ті, хто прийняли ро-
сійське підданство, зобов’язані були селитися поза
міськими поселеннями.

Місто Новоград-Волинський (в однойменний повіт
входила і Жадковка,) спочатку мав стати центром гу-
бернії, завдяки вигідному розташуванню. Це мало ве-
лике значення при слабо розвинених на той час шля-
хах сполучення. Проте, саме м. Житомир стало офі-
ційним центром губернії з 1804 р. (за указом Олексан-
дра I), бо в Новоград-Волинському можновладці так і
не звели необхідних для адміністративного центру
будівель. Хоча варто відзначити, що не кращим було
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становище і в самому Житомирі. Навіть станом на
1885 р. полякам належало 85% землі, росіянам – 24,
німцям – 5. Однак з моменту активного втручання сто-
личної адміністрації в життя регіону, деякі якісні зміни
торкнулися і Волинської губ. Так, товарообіг по р. Случ
(одній з основних водних артерій краю) з 1850 до
1874 рр. збільшився в кілька разів, а цінність вантажів
– майже вдвічі.

Хоча міська фабрична промисловість була мало-
розвинена (1407 фабрик і заводів у всій губернії),
більшість з них були засновані протягом 35 років
(1848–1883 рр.), коли кількість фабрик і заводів зрос-
ла вдвічі, а сума виробництва – вдев’ятеро [6, 119–122].
Однак ця статистика більшою мірою відноситься до
південної і центральної частини губернії. Північної ча-
стини, де розташовувалося село Жадковка до момен-
ту початку церковного літописання, ці зміни практич-
но не торкнулися. Основні причини цього добре зро-
зумілі з тексту самого літопису. Більше половини всіх
площ займали ліси та болота, що ускладнювало пере-
сування і зводило до мінімуму заняття землеробством.
Відсутність комунікацій, корисних копалин, за винят-
ком торфу (який до початку XX ст. використовували
лише як добриво), несприятливий клімат робили цей
край на той момент малоперспективним у господарсь-
кому відношенні. Більшість поміщиків здавали землю
в оренду, а значна частина землі належала не окремим
селянам, а селянським товариствам. Ремесло виступа-
ло як допоміжне заняття, поряд із землеробством і ско-
тарством. Лісовий промисел у Поліссі був основним,
а поденна робота часто була прибутковіша від сільсько-
го господарства.

Окремим джерелом доходу для значної частини
жителів Жадковки були грабежі та розбої, через що у
місцевій церкві довгий час не було благодійників (ніхто
не хотів демонструвати свої багатства) [4, 34–35]. Цер-
ковний літопис також дає багато корисної та просто
цікавої інформації про інші аспекти життя жадківсь-
кої громади.

Аби відповісти на питання, що собою являють подіб-
ного роду джерела і чому до недавніх пір ця інформація
була не затребувана або недоступна для професійних
дослідників і всіх, хто цікавиться регіональною історією,
необхідно проаналізувати чинники та особливості їх
створення. Так, ще за часів Катерині II, у 1793 р., після
доповіді обер-прокурора Синоду О. Мусіна-Пушкіна,
було вирішено послати в усі єпархії «...розпоряджен-
ня про заохочення здатним до таких літописів людей,
особливо з вчених, щоб вони не полишали вправляти-
ся в визначних випадках, що трапляються, задля про-
довження історії Вітчизни своєї щоб з цього і в май-
бутні часи могла піти подібна від літописців користь»
[7, 32–33]. Однак далі побажань процес тоді не пішов,
через значну інертність парафіяльного духовенства та
спадкоємця імператриці – сина Павла, який намагався
звести нанівець усі починання матері.

Ідея відродилася в 1860-х рр., коли при духовних
консисторіях, за указом Синоду 1864 р., відкрилися ар-
хівні комісії, а за указом від 19 січня 1868 р. в єпархіях
вже не заохочувалося, а ставилося в обов’язок парафіяль-
ним священикам, які мимоволі ставали першими пара-
фіяльними літописцями, складати історичні та статис-
тичні описи. Звісно, процес обов’язкового церковно-
го літописання був непростим, з масою індивідуаль-
них особливостей і цікавих історій. Зразки ведення цих
записів пропонувалися різними єпархіями, починаю-
чи з другої половини 1860-х рр., але вони були занад-
то «церковними». Лише в 1893 р., запропонована Пер-
мською єпархією, форма була взята за основу [1, 8–9].

Літописи мали складатися з двох частин – історич-
ної та погодинної, де б відображалися поточні пара-
фіяльні події. Історичний розділ твору складався один
раз, під час початкового його написання, розміщував-
ся на його початку та мав відомості як з історії пара-
фіяльної округи, так і з історії цієї церкви, включаючи
гіпотези щодо назви та виникненні парафії, її націо-
нального та станового складу в минулому і сьогодні.
Історичний опис самої церкви складався з розповіді
про її минуле (рік побудови, подальші перебудови та
ремонти) та її сучасний стан, з описом зовнішнього
вигляду, інтер’єру, цінних предметів церковного начин-
ня, чудотворних і особливо шанованих ікон. Погодин-
ний розділ містив щорічні записи, які вносилися літо-
писцем наприкінці кожного року. В ньому зосереджу-
валася насамперед інформація про релігійно-мораль-
не життя парафіян: ступінь їх релігійності і дотриман-
ня церковних обрядів, про випадки розколу, пороки і
чесноти, рівень освіченості, заняття і промисли пара-
фіян, причт і умови його існування. Описувалися й
незвичайні явища природи, врожаї, епідемії, а також
давався статистичний матеріал за рік (кількість народ-
жених, одружених, померлих, церковні суми).

Таким чином, священик мав не просто подавати
наративний матеріал (якесь оповідання про події в па-
рафії), але і стати одночасно дослідником минулого своєї
парафії та прилеглої території. Адже він зобов’язаний
був тепер збирати і різноманітний історичний матеріал:
рукописи, місцеві друковані та усні джерела, легенди,
перекази. Це все вимагало від церковних літописців
не тільки значної і неформальної участі у всіх проце-
сах парафії, але й певного рівня освіти та виховання.
За умови, що всім без винятку священикам доводило-
ся щодня займатися службами, требами, ремонтами,
веденням і без того досить об’ємної документації хра-
му, новий обов’язок сприймався як ще одне наванта-
ження або навіть тягар. Через це деякі церковні літо-
писи грішили неповними або зовсім нейтральними
відомостями (адже їх текст до того ж проглядався цер-
ковним керівництвом). Втім, навіть враховуючи це, в
церковних літописах найбільш повно виражався ав-
торський погляд, що дозволяє визначити еволюцію
історичної свідомості парафіяльного духівництва.

Текст згаданого церковного літопису зберігається
в Центральному державному історичному архіві Ук-
раїни. Документ досить добре зберігся, написаний
російською мовою зі вставками українського тексту в
місцях, де йде цитування автором існуючої на ту пору
мови спілкування жителів парафії. Російська мова, в
основі якої лежить цивільний шрифт XVIII ст., вико-
ристовується в тих місцях, де священик згідно з зат-
вердженою формою, дає основні відомості про
місцевість і церкву. Опис обрядових дійств, свят і ри-
туалів розбавлений живою розмовною мовою, харак-
терною для осіб українського походження. Висока
ступінь збереження документа свідчить, насамперед,
про його рідке використання, що було характерно для
подібного роду джерел у СРСР і зберігається до сьо-
годнішнього дня. Весь текст розташований в одному з
двох стовпців, на які розбитий кожен аркуш докумен-
ту. Другий, напевно, призначений для позначок і вип-
равлень, місцями також заповнений, але явно не ру-
кою автора основного тексту. Можна припустити, що
ці виправлення були зроблені керівництвом, можли-
во, благочинним округи, до якої входила парафія, тим
більше що перевірки церковних літописів були їх пря-
мим обов’язком [4].

Лише деякі літописи були опубліковані. Багато з
них перебували в приватних колекціях, загинули при
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руйнуванні або знищенні церков. Довгі роки про їх
існування знало лише незначне коло церковних істо-
риків або архівістів. Це не дивно ще й тому, що в дер-
жавних архівах їх часто просто не відображали в ката-
логах, відсуваючи на периферію історичної науки. Досі
не встановлено точну кількість архівів, що містять у
своїх сховищах це історичне джерело, не кажучи вже
про хоча б приблизну кількість церковних літописів.
Однак це, без перебільшення, – неповторний, унікаль-
ний документ. Наповнений індивідуальним духом і
менталітетом парафіяльного духівництва, він опосе-
редковано відображав ще й свідомість, традиції та
звички парафіян в їхньому повсякденному житті.

Отже, перед сучасним дослідником стоїть завдан-
ня виявлення й опису церковних літописів, не тільки
через їхню певну ізольованість і закритість, але й у
силу значного інтересу наукової громадськості до ре-
гіональної, локальної історії, краєзнавства та історії
повсякденності. «Антропологічний поворот», про який
зараз в один голос говорять усі історики, потребує за-
лучення максимально можливого комплексу історич-
них джерел, насамперед, для нашої власної самоіден-
тифікації в часі та просторі.
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(as example, the Annals of St. George Church in Novograd-Volyn-
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to one of the province Volhynia village. It is based on the source, which
until recently was the certain archival rareness, Church chronicle. In
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У статті аналізується вплив ідеологічного та політичного фак-
торів на дослідження столипінської аграрної реформи.
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Тривалий період вітчизняна наукова спільнота
змушена була працювати у суворих рамках, визначе-
них спочатку імперсько-російською, а згодом тоталі-
тарною радянською системою. Чітка регламентація
наукових тем і напрямів, цензурний тиск, обмежений
доступ до джерел, ідеологічні шаблони їхнього трак-
тування спричинили певне спотворення історичної
дійсності. Ця розвідка має на меті виявити вплив полі-
тичної кон’юнктури на проблематику, зміст, рівень і
об’єктивність дослідження вітчизняної аграрної історії

початку ХХ ст., у тому числі й столипінської аграрної
реформи.

Тема неодноразово привертала до себе увагу дос-
лідників. Висновок Д. Багалія, що «за ідеологічну ос-
нову старої української історичної школи слугував не
соціально-економічний, а національний момент» [1,
295], повною мірою засвідчує скрутне становище ук-
раїнської науки на початку ХХ ст. та суттєвий вплив
на її розвиток політичного та ідеологічного факторів
(національні утиски, заборона української мови,
відсутність національних державних інституцій) і по-
яснює, чому українські дослідники зосередились на
двох напрямах досліджень – національному та держав-
ницькому.

З огляду на обрану тему, варте уваги колективне
дослідження «Радянська історіографія», в якому зроб-
лено спробу неупередженого розгляду історіографії
радянської доби та її характерних рис: розгляд істо-
ричних явищ, зокрема й реформи П. Столипіна у кон-
тексті класової боротьби; ізоляція від світового істо-
ріографічного простору, високий ступінь політизації,
монологізм і монополізм стосовно історичної правди
тощо. Крім того, акцентовано увагу на важливій про-
блемі – взаємовідносинах радянської історичної науки
з владою: «Історична наука, як і інші галузі гуманітар-
ного знання, розглядалася передусім як інструмент
державної політики» [2, 8].

Особлива увага дослідників була прикута і до пи-
тання негативного впливу культу особи на науку. Ав-
тори цих розвідок намагалися прослідкувати згубні
наслідки сталінізму й ідеологічного диктату для роз-
витку історичної галузі пізнання, які привели до фор-
мування спотвореної й однобічної структури історіо-
графічного процесу, з якої виключалися усі явища, що
не вписувалися у жорсткі межі ленінсько-сталінських
концепцій [3]. Порівняльний аналіз проблематики та
підходів до аналізу аграрної історії України в радянсь-
ку добу і на сучасному етапі здійснила Н. Темірова [4].
Зокрема історик відзначила суттєвий вплив ідеологіч-
ного фактору на тематику досліджень у СРСР. Своєю
чергою, О. Реєнт зазначив, що радянській історіографії
через заангажованість не вдалося висвітлити й обґрун-
тувати низку важливих питань аграрної історії [5].

Політика провокувала підвищену увагу до столи-
пінської аграрної реформи ще під час її реалізації. Цей
факт підтверджує аналіз публікацій того періоду, ле-
вова частка яких має відверто політичне забарвлення.
Історик В. Гер’є саме в політичному факторі вбачав
одну з причин критики столипінської аграрної програ-
ми деякими авторами, сучасниками реформи. На дум-
ку вченого, критики часто керувалися не стільки еко-
номічною чи історичною доцільністю урядових ініціа-
тив, скільки антиурядовими настроями та боротьбою
за владу [6].

Упродовж 1920-х рр. увага до реформи була зу-
мовлена, передусім, аграрною політикою радянської
влади. Необхідність відбудови, зруйнованого грома-
дянською війною, сільського господарства, запровад-
ження нової економічної політики активізували інте-
рес до досвіду аграрного реформування, зокрема й
столипінського. Саме в цей період з’явилися перші
праці, де продемонстровано спроби комплексної оці-
нки й осмислення перетворень, що відбулися в аг-
рарній сфері протягом 1906–1917 рр. Аналіз публіци-
стичних і наукових студій 1920-х рр., присвячених
питанням аграрної історії початку ХХ ст., засвідчує
їхню неоднорідність за формою і змістом. Це пояс-
нюється тим, що офіційно утверджувана «ідеологічна
правда» лише починала впроваджуватися на той час.
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З другої половини 1920-х рр. відбувається посту-
пове посилення ідеологічного тиску на українську істо-
ричну науку, що спричинило еміграцію частини вітчиз-
няних дослідників. На межі 1920–30-х рр. також відбу-
лися зміни в суспільно-політичній сфері країни – по-
ступове посилення цензури та контролю за тематикою
досліджень. Головними критеріями відбору історич-
них наукових кадрів стали політична надійність і соц-
іальне походження, а не професіоналізм. Ці фактори
зумовили дослідження соціально-економічної й аграр-
ної історії з позицій класової боротьби, формаційного
підходу, а також негативних оцінок усіх досоціалістич-
них систем. Початок ХХ ст. асоціювався з добою, що
безпосередньо передувала перемозі соціалістичної
революції, а тому всі події мали «прив’язку» до рево-
люційного руху, який за будь-яких умов неодмінно мав
увінчатися перемогою більшовиків [7].

Із середини 1930-х рр. обов’язковою вимогою до
наукових розвідок були посилання на праці основопо-
ложників марксизму та на ленінські роботи, які
підтверджували б ідеологічну вивіреність позицій ав-
тора. У цей період був значно обмежений доступ уче-
них до документальних матеріалів, що негативно впли-
нуло на якість наукових робіт. Поступово із книг і ста-
тей зник науковий апарат, а посилання на джерела,
насамперед архівні, використовувалися надзвичайно
рідко. Новий «ленінський етап історичної науки» ви-
сував перед «більшовицькими істориками» нові зав-
дання, які полягали не в об’єктивному висвітленні
минулого, а в обґрунтуванні політики радянського ре-
жиму та ідеологічному вихованні трудящих [8].

Зміна офіційного ідеологічного курсу не оминула
вивчення аграрної історії початку ХХ ст. Згортання
НЕПу і перехід до суцільної колективізації зумовив
послаблення інтересу до столипінської реформи, адже
мета колективізації була діаметрально протилежною
створенню продуктивних господарств фермерського
типу. Висвітлення цієї проблеми в науковій літературі
продовжилося, але з інших позицій. Ленінські тверд-
ження щодо провалу столипінського аграрного курсу
були посилені ідейними настановами сталінського ко-
роткого курсу «Історії ВКП(б)». У ньому реформа вис-
вітлена винятково в негативному світлі, з підкреслен-
ням її антинародного характеру та впровадження в
інтересах поміщиків [9]. Ці тези визначали зміст трак-
тування реформи радянською історіографією 1930 –
першої половини 50-х рр. Зокрема науковці одностай-
но наполягали, що столипінська реформа була кроком
на шляху перетворення кріпосницького самодержав-
ства на буржуазну монархію. Крім того, впродовж
1930-х рр. у радянській науковій літературі утверди-
лося негативне ставлення до заможного селянства й
середняків як до експлуататорського та ворожого еле-
менту. Такі оцінки в історичній літературі стали спо-
собом виправдання більшовицької політики, спрямо-
ваної на ліквідацію куркульства й суцільну колективі-
зацію села. Свідченням зрушень у напрямі ідеологі-
зації історичної науки є монографія «Столипінська
реакція» Г. Барандова, з назви якої стає зрозумілим,
що відбулася переоцінка сутності реформи. Висновок
про те, що «столипінщина зазнала краху», цілком впи-
сувався у встановлені ідеологічні межі [10]. Саме
подібні розвідки переважали в історіографії 1930-х рр.,
але їхня наукова цінність доволі сумнівна.

Повоєнна історіографічна ситуація складалася під
впливом нової хвилі ідеологічних репресій. Постано-
ва ЦК КП(б)У 1947 р. «Про політичні помилки і неза-
довільну роботу Інституту історії України Академії
наук УРСР» [11] вимагала від науковців створення

марксистського курсу української історії, а це автома-
тично накладало табу на об’єктивне висвітлення істо-
ричних реалій – політична доцільність стала вищою
за історичну правду. Офіційне гасло єдності слов’янсь-
ких народів та ідея про виняткову роль Росії в істо-
ричному процесі зумовили дослідження історії ра-
дянських народів, зокрема й питань аграрного розвит-
ку, в контексті російської історії, а методологія
більшості історичних досліджень цього періоду зво-
дилася до підтасування «потрібних» фактів під цитати
із праць класиків марксизму-ленінізму та партійних
документів. Вагомий вплив на розвиток вітчизняної
історичної науки мав ХХ з’їзд КПРС (1956 р.) та пар-
тійна постанова «Про подолання культу особи і його
наслідків». Хоча критика культу особи не була глибин-
ною й послідовною, все ж вона призвела до певного
пом’якшення політичного режиму в СРСР, що, своєю
чергою, позначилося на якості історичних досліджень.

У другій половині 1950 – першій половині
60-х рр. масштабні плани партійного керівництва, очо-
люваного М. Хрущовим, з подолання аграрної кризи
в СРСР спричинили пожвавлення суспільного інтере-
су до досвіду аграрних перетворень, що сприяло
збільшенню кількості наукових публікацій по темі.
Свідченням цього є той факт, що 1959 р. були започат-
ковані щорічні наукові симпозіуми з аграрної історії
зарубіжних країн, матеріали яких публікувалися в
«Щорічнику з аграрної історії Східної Європи». У ці
роки започатковано видання «Матеріали з історії
сільського господарства і селянства СРСР». У цей час
основний акцент у дослідженні питань аграрних відно-
син початку ХХ ст., зокрема й столипінського аграр-
ного курсу, був перенесений на обґрунтування лені-
нської концепції про два шляхи аграрно-капіталістич-
ного розвитку Російської імперії [12]. Однак, попри
певні позитивні тенденції розвитку історичної науки
у цей час ідеологічні стереотипи продовжували домі-
нувати в дослідженнях з історії аграрної реформи. Зок-
рема про це свідчить надзвичайна актуальність у ра-
дянській історіографії вивчення трактування більшо-
виками столипінської реформи та ідеологічної бороть-
би довкола неї [13].

Друга половина 1960 – перша половина 80-х рр.
пройшла під гаслом актуалізації «ленінської концепції»
історичного розвитку. Фактично це означало відхід від
демократичних тенденцій у суспільному житті, посилен-
ня авторитаризму й ідеологічного контролю над науко-
вими дослідженнями. Найхарактернішою особливістю
названого етапу розвитку історичної науки в СРСР і
УРСР було «створення узагальнюючих багатотомних
праць з історії» [14]. У них аграрні відносини розгля-
далися в єдності з узагальненим аналізом економіч-
ної, соціальної та політичної історії того чи іншого
регіону. Узагальнюючі праці з історії, енциклопедичні
видання та навчальні посібники мали важливе значен-
ня для поширення історичних знань серед широкого
кола читачів. Однак їхнє завдання в радянську добу
зводилося насамперед до утвердження й пропаганди
офіційної версії тлумачення минулого з погляду пол-
ітичної доцільності, а не історичної об’єктивності.

Як бачимо, ідеологія й партійна політика значною
мірою визначали проблематику історичних досліджень
у радянську добу. Плани радянського керівництва з
колонізації нових регіонів не поступалися колишнім
проектам імперських владних кіл. Починаючи з
1920-х рр., заселення необжитих регіонів Далекого Сходу
й Сибіру було важливою складовою державної колоні-
заторської політики СРСР. Згодом, у 1950–60-х рр.
масштабні проекти радянського керівництва з освоє-
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ння цілинних земель та активізації будівництва Байка-
ло-Амурської магістралі сприяли директивному спря-
муванню прискіпливої уваги радянських дослідників
до питання переселення. Посилаючись на ленінські
оцінки, історики мали доводити корисність ідеї пере-
селення й водночас засуджувати методи й організацію
цієї політики імперським урядом. У зв’язку з цим, пе-
реселенську політику царського уряду трактували як
таку що не досягла своєї мети [15].

Доволі популярним напрямом досліджень радянсь-
ких істориків, пов’язаних зі столипінською аграрною
реформою, стало вивчення форм і методів селянських
рухів. Погляд на аграрні перетворення крізь призму
соціальних суперечностей та рухів міститься в низці
публікацій 1960–80- х рр. Такий підхід не випадковий,
оскільки енциклопедичні видання радянської доби
безпосередньо пов’язують аграрне питання із класо-
вою боротьбою [16]. Отже, вивчення радянськими
науковцями столипінської реформи в Україні на цьо-
му етапі відбувалося не за рахунок пошуку недослідже-
них аспектів проблеми і методів їх дослідження, а
шляхом чергового звернення до марксистсько-ленінсь-
ких концепцій, з обов’язковим цитуванням тез вождів
в історичних публікаціях. Такі підходи породжували
нескінченне нашарування сталих догм, а більшість
публікацій мало чим відрізнялися за змістом.

Певні зміни в історичній науці відбулися за часів
«перебудови» радянського суспільства. Процеси де-
мократизації й гласності сприяли поступовому відхо-
ду від ідеологічних догм та поверненню до варіатив-
ності історичних концепцій. Історики отримали дос-
туп до ширшого кола архівних даних і матеріалів, за-
рубіжних досліджень, що неабияк сприяло збільшен-
ню кількості історичних публікацій, присвячених дос-
лідженню «білих плям» та переосмисленню минуло-
го. Однак на практиці процес «перегляду» часто зво-
дився до автоматичної заміни «старих» оцінок на про-
тилежні, що аж ніяк не відповідало об’єктивному вис-
вітленню історичних подій та явищ.

У цілому, фахова література радянської доби була
підконтрольна політиці й ідеології комуністичної
партії, з її ленінськими настановами про класову бо-
ротьбу як рушійну силу прогресу. Теза про можливість
еволюційного шляху розвитку країни взагалі запере-
чувалася радянською історичною наукою аж до кінця
1980-х рр., а столипінська аграрна реформа трактува-
лася переважно як така, що зазнала провалу, хоча й
сприяла певному прогресу в аграрній сфері. З огляду
на це, в більшості досліджень радянської доби фак-
тичний матеріал слугував ілюстрації й підтверджен-
ню ленінських концепцій стосовно реформи, що вик-
лючало можливість альтернативних поглядів на про-
блему. Через надмірне захоплення політичними аспек-
тами столипінських перетворень селянське й по-
міщицьке господарство та зміни в їхній структурі,
спричинені реформою, були поза полем зору багатьох
радянських науковців. Акцентовані в дослідженнях
саме консервативність, реакційність та антинародна
сутність столипінської аграрної політики. Тож, висві-
тлення реформи в радянській історичній літературі
було надто заполітизованим.

Нові історичні реалії початку 1990-х рр. вимагали
радикального перегляду радянської наукової спадщи-
ни, очищення її від ідеологічних нашарувань, обґрун-
тованого аналізу ситуації, в якій опинилася вітчизня-
на наука після розпаду Радянського Союзу, перебудо-
ви її на національно-демократичних засадах й інтег-
рації до світового наукового простору. Слушну думку
з цього приводу висловив А. Каппелер: «З кінцем ра-

дянського панування історіографія України звільняєть-
ся від комуністичних та російсько-національних догм,
від однобокості й пересмикувань і починає писати істо-
рію наново» [17, 208].

Суспільний і науковий інтерес до проблем аграр-
ної історії України суттєво пожвавився в середині
1990-х рр., у зв’язку з реформуванням аграрного сек-
тору країни: відходом від колективних форм господа-
рювання й поверненням до індивідуально-господарсь-
кої діяльності, що зумовило переосмислення науковця-
ми попередніх напрацювань по темі, дослідження тих
її аспектів, які з різних причин залишилися поза ува-
гою дослідників. Автори розвідок, присвячених аграр-
ному розвитку України, зазначали, що сучасна аграр-
на реформа – відповідальний історичний крок, задля
успішної реалізації якого, необхідно «враховувати
власний історичний досвід» [18, 73]. З огляду на ви-
моги часу, у публікаціях 1990-х рр. основний акцент
був перенесений на осмислення питання приватизації
землі та переваги цього заходу [19]. Часи змінилися,
проте остаточно позбавитися політичного впливу на
історичні дослідження не вдалося. Однак поступове
звільнення від ідеологічних обмежень сприяло фор-
муванню альтернативних поглядів на передумови,
зміст і наслідки аграрних трансформацій початку
ХХ ст., зокрема й об’єктивнішому аналізу аграрної ре-
форми, з урахуванням її переваг і з’ясуванням недоліків.
Нині вивчення столипінської аграрної реформи пов’я-
зане з суперечливими тенденціями в розвитку історич-
ної науки. Зокрема відбувається деполітизація історії,
формується модерна національна концепція.

Отже, політика й ідеологія впливали на проблема-
тику, зміст і рівень об’єктивності досліджень столипі-
нської аграрної реформи в Україні. На початку ХХ ст.
такі фактори, як бездержавний статус українських зе-
мель, національні утиски, колоніальний характер
вітчизняної економіки, породжували концептуальну й
ідеологічну залежність національної історіографії від
російської, сприяли розвиткові насамперед держав-
ницького тематичного напряму в історичних дослід-
женнях, відтак поза увагою українських учених опи-
нилося дослідження соціально-економічного життя
Російської імперії, зокрема й столипінської аграрної
реформи. Історіографічна ситуація радянської доби
винятково регулювалася ідеологією та партійною по-
літикою. Нині спостерігається поступове звільнення
від ідеологічних нашарувань, а вплив політичного фак-
тору зведений до мінімуму.
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У статті проаналізовано основні підходи при визначенні почат-
кової межі «аграрної/селянської революції» в Україні, охаракте-
ризовано особливості селянських виступів 1902 р.
Ключові слова: аграрна революція, селянська революція селянські
виступи.

Важливою складовою революційного процесу в
Наддніпрянській Україні початку ХХ ст. є «аграрна/
селянська революція» – боротьба селян проти по-
міщиків та державної влади. Серед дослідників існу-
ють різні підходи щодо визначення її хронологічних
рамок та змістовного наповнення. Початковий період
«аграрної революції» науковці датують 1917 р. [1; 2],
а її розвиток нерідко ототожнюють з вирішенням аг-
рарного питання. Враховуючи зростаючий дослідниць-
кий інтерес до концепції «селянської революції» [3;
4], актуальним завданням сучасності виступає обґрун-
тування хронологічних рамок революційної боротьби
селянства першої чверті ХХ ст.

Оцінка подій 1902, 1905–1906 та 1917 рр. як «се-
лянської революції» закріпилася у радянській істо-
ричній науці з 1920-х рр. Виступи 1902 р. у Харківській
та Полтавській губерніях вважали початком селянсь-
кої революції С. Дубровський та Б. Граве [5, 107]. Од-
нак соціальний вибух на селі 1902 р. виявився «незруч-
ним» для радянської історичної науки, яка розвиток
російської революції пов’язувала саме з боротьбою

робітничого класу, а селянство у цій боротьбі мало
слідувати за пролетаріатом [6, 5]. Починаючи з 1928–
1929 рр., до історичної науки поступово входить теза
про керівну роль пролетаріату у революційних подіях
початку ХХ ст. [7; 8], а у 1950–60-х рр. – формується
навіть «вчення» про союз робітничого класу з селян-
ством [9, 17–19]. Від концепції «аграрної/селянської
революції» дослідники змушені були відмовитися на
тривалий час.

Своє відродження і подальший розвиток концепція
«селянської революції» отримала на початку 1990-х рр.
у працях відомого російського історика-аграрника
В. Данилова. Вперше ідеї «селянської революції» він
висловив у доповіді в Колумбійському університеті у
листопаді 1991 р. – «Аграрні реформи та аграрна ре-
волюція в Росії». У 1992 р. концепцію В. Данилова
підтримав британський дослідник історії російського
селянства, один із засновників західного селянознав-
ства – Т. Шанін [10, 70; 11, 15,20]. У процесі реалі-
зації наукового проекту «Селянська революція в Росії»
у 1993–2006 рр. російськими дослідниками було опуб-
ліковано п’ять збірників документів з історії селянсь-
кого руху на території Європейської Росії та України в
1917–1922 рр. [10, 72]. Основну увагу при дослідженні
селянської боротьби в Україні, автори цього проекту
відводять проблемі махновського руху. Цілісного тео-
ретико-методологічного обґрунтування концепція «се-
лянської революції» щодо українських губерній, зок-
рема до 1917 р. на тепер не отримала. Приєднуємося
до, запропонованої черкаським дослідником І. Фа-
ренієм, дискусії щодо концепції «селянської революції»
[3, 162] і проаналізуємо підходи щодо обґрунтування
її початкового періоду. Об’єктом пропонованого дос-
лідження є селянство, предметом – селянські виступи
1902 р. Метою дослідження – обґрунтування критеріїв
визначення початкового періоду «селянської рево-
люції». Досягти цього дозволяє з’ясування характеру
та наслідків селянської боротьби 1902 р.

Одним із важливих наслідків подій 1902 р., на дум-
ку В. Данилова, був вихід на історичну арену «селянина
епохи революції». Селянство саме у цей час перейшло
від боротьби за спірні землі до відібрання всієї поміщиць-
кої землі [6, 6]. «Селянська революція», викликана сти-
хійним вибухом 1902 р., перетворилася на могутні на-
родні революції 1905–1907 та 1917–1918 рр. [12, 6]. Саме
на основі селянської революції у Росії, відзначав В. Да-
нилов, розгорталися всі інші соціальні та політичні
революції, включаючи жовтневу 1917 р. [13, 274].

Для кращого усвідомлення сутності подій 1902 р.
як початку «селянської революції» в Росії, звернемося
до аналізу форм попередніх селянських заворушень.
Поодинокі селянські виступи були постійним явищем
російської дійсності. Протягом 1900–1901 рр. в Ук-
раїні, за підрахунками М. Лещенка, відбувся не менше,
ніж 291 селянський виступ. Найбільшого розмаху се-
лянський рух набув на Правобережній Україні: тут було
211 виступів (72,5%). Більшість селянських заворушень
припадала на весняно-літні місяці [14, 25]. На другому
місці, за інтенсивністю руху були губернії Лівобереж-
ної України, де відбулося 50 селянських виступів, що
становило майже одну шосту частину їх загальної
кількості. У Південній Україні (Таврійська, Катеринос-
лавська і Херсонська губ.) виступи становили біля
1/10 частини всіх селянських заворушень [14, 26].

Аналізуючи форми селянської боротьби, М. Ле-
щенко насамперед відзначає заворушення, пов’язані з
безпосередньою боротьбою селян за землю: повернен-
ня відрізків, сінокосів, вигонів, водопоїв (120 виступів
або 41%). Друге місце займали підпали поміщицьких
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маєтків і майна (близько 60 або більше 1/5 всіх завору-
шень). До цієї цифри дослідник включив 44 підпали
поміщицьких маєтків і майна та 13 господарств замож-
них селян. Найбільша кількість підпалів припадала на
Чернігівську і Волинську губ. До інших форм селянсь-
кої боротьби належали відмова від сплати різних боргів
і платежів, страйковий рух сільськогосподарських ро-
бітників і сільської бідноти тощо [14, 32,34].

Погроми поміщицьких маєтків у 1900–1901 рр.
мали поодинокий характер: джерела згадують про по-
шкодження поміщицьких будівель і майна у лютому
1900 р. селянами містечка Дзигівки Ямпільського по-
віту, розгром маєтку землевласника в Опанасівці Га-
дяцького повіту на Полтавщині, напади на поміщицькі
маєтки у селах Байдаківці та Попельнастому Верхньо-
дніпровського повіту, Катеринославської губ. тощо
[14, 34]. Саме погроми поміщицьких маєтків, які були
складовою селянських виступів 1902 р., і стали підста-
вою для оцінки дослідниками 1920-х рр. подій 1902 р.
як початку «селянської революції». З погляду марксиз-
му, розгром вважався останнім і найбільш дієвим за-
собом боротьби [5, 107]. Критерієм визначення «се-
лянської революції» для В. Данилова та Т. Шаніна був
новий і несподіваний радикалізм селянських настроїв,
вимог і форм боротьби. Сила і масштаби селянського
руху значно зросли, а форми боротьби набрали край-
нього характеру – набули поширення підпали маєтків
і захоплення земель [12, 6; 13, 215]. Події 1902 р. як
«бунт», «досі небувале явище», супроводжуване наро-
станням жорстокості і насильства, охарактеризував їх
сучасник, прокурор Харківської судової палати, а
пізніше – директор Департаменту поліції (1902–
1905 рр.) О. Лопухін [6, 108–109].

Приводом до соціального вибуху навесні 1902 р.
став неврожай 1901 р. Як з’ясувалося, селяни Костян-
тиноградського повіту, Полтавської губ., які першими
стали грабувати поміщицькі маєтки, страждали від не-
врожаїв і голодувань протягом п’яти років [6, 108–109].
Повсталі селяни забирали у поміщицьких маєтках кар-
топлю, яка була основним продуктом харчування місце-
вого населення, зерновий хліб, інші продукти харчуван-
ня та корм для худоби [6, 103–107; 5, 107; 15, 26].

Селянські виступи тривали трохи більше трьох
тижнів (з 9 березня до 3 квітня 1902 р.). За цей час їх
учасники вчинили 125 нападів на поміщицькі економії
та садиби заможних селян, 105 з яких розгромили (в
Полтавській губ. – 79, Харківській – 26) [15, 24–25].
Виступи селян одного села були детонатором для по-
чатку заворушень в інших місцях, які, своєю чергою
поширювалися на інші населені пункти [13, 214]. Од-
ночасно участь у виступах брали жителі кількох сіл:
від 150 до 5 тис. осіб [15, 25]. Найбільш інтенсивним
селянський рух 1902 р. був у Костянтиноградському
та Полтавському повітах, Полтавської губ., а також
Валківському і Богодухівському повітах, Харківської
губ. [6, 8]. Інформація про кількісний і якісний склад
учасників селянських виступів у джерелах досить об-
межена. За підрахунками М. Лещенка, у заворушен-
нях були задіяні жителі 336 сіл (в іншій публікації –
337) 19 волостей. Безпосередню участь у повстанні
брали 38 тис. осіб із загальної кількості населення
160 тис. осіб [15, 25; 16, 110].

На думку дослідників 1920-х рр. С. Дубровського
і Б. Граве, участь у погромах брали найбільш активні
учасники з різних сіл, які збиралися і натовпом пере-
ходили з одного поміщицького маєтку до іншого.
Біднота мала йти поголовно, дисципліна підтримува-
лася примусовими заходами [5, 109]. Основними учас-
никами руху, на їх погляд, були бідняцькі села, де

участь у виступах брала найбільша кількість селян [5,
114]. М. Лещенко до активних учасників селянського
руху, крім бідняків, відносить і середняцькі верстви
[15, 25–26]. Заможні селяни, за матеріалами урядових
джерел і періодичних видань, участі у селянському русі
не брали, а інші селяни їх до цього й не змушували [5,
109]. За віковим складом учасників селянських вис-
тупів більш революційно налаштованою була селянсь-
ка молодь [5, 115].

Село у виступах 1902 р. діяло не «всім миром»
проти поміщиків. Навіть у найбільш активних селах
хоча б кілька осіб або десятки відсотків не брали участі
в заворушеннях (вони ж і видавали владі та поліції
учасників заворушень) [5, 109,114]. За зведеннями
міністерства внутрішніх справ про репараційні комісії,
лише одне село (із 64) повністю брало участь у заво-
рушеннях (100% його жителів були визнані бунтівни-
ками). У 15 селах участь у виступах брали більше по-
ловини жителів, в інших – від одиниць відсотків (а то
й менше) до 50% [5, 113]. Судового переслідування, з
40 тис. учасників селянських виступів 1902 р., зазна-
ли 960 осіб; з них 836 були визнані винними і засуд-
жені до різних видів покарання [6, 107]. Царським ука-
зом від 11 травня 1902 р. селян змусили заплатити
800 тис. крб. особливого окладного збору, щоб ком-
пенсувати збитки, заподіяні поміщикам під час по-
громів. Цей збір платити мали не лише безпосередні
учасники заворушень, а й всі жителі сіл, охоплених
селянським рухом [15, 33].

Аналізуючи особливості селянського руху 1902 р.,
його відмінності від попередніх етапів селянської бо-
ротьби, царські урядовці та радянські дослідники, зок-
рема М. Лещенко, відзначили його масовість, зростан-
ня активності його учасників, появу зв’язку із револю-
ційною пропагандою [6, 109–110; 15, 43]. Селянський
рух 1902 р. у Полтавській і Харківській губ., розпо-
чавшись на продовольчому підґрунті, дав досвід бо-
ротьби близько 38 тис. сільського населення, або 1/4
частині населення сіл, охоплених заворушеннями.
Селянські заворушення охопили також Київську і Чер-
нігівську губ. та інші регіони Російської імперії (Курсь-
ку, Орловську, Саратовську, Пензенську, Рязанську губ.)
[13, 216]. При цьому селянський рух залишався стих-
ійним і не висував політичних вимог [17, 358].

Масові селянські виступи 1902 р. виявилися не-
сподіваними як для влади, так і для революціонерів.
Директор Департаменту поліції О. Лопухін у доповідній
записці, на ім’я Миколи ІІ, від 8 грудня 1904 р. назвав
основні причини селянських виступів 1902 р. у Пол-
тавській та Харківській губ.: обезземелення, зубожіння
селянства, станове обмеження його прав, свавілля і
бездіяльність влади [6, 109,111]. Він відзначив, що
земські начальники роками не відвідували підопічні
їм села, а місцева влада займалася канцелярськими
відписками й не інформувала про голод і тяжке стано-
вище селян. Після придушення селянських виступів,
влада обмежилася напівзаходами: було усунено з по-
сади полтавського губернатора та земського началь-
ника [6, 109]. Державна політика у селянському пи-
танні теж мала половинчастий характер: 1903 р. об-
іцяно полегшити селянам вихід із общини та ліквідо-
вано кругову поруку, 1904 р. відмінено тілесні пока-
рання селян, право на яке залишилося лише за жан-
дармерією [13, 216].

Вибух селянського руху 1902 р. змусив партію со-
ціалістів-революціонерів переглянути погляди щодо
революційних можливостей селянства (відмовитися
від народовольської невіри у селянство) і приступити
до розробки аграрної програми, яка в подальшому от-
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римала назву соціалізації землі [18, 56; 19, 30; 20, 182–
183]. Однак РСДРП недооцінила селянські повстання
1902 р., вважаючи селянський рух слабким. В. Ленін
1907 р. у праці «Аграрна програма соціал-демократії в
першій російській революції 1905–1907 років» селянські
повстання на Півдні Росії навесні 1902 р. називав «ок-
ремим вибухом». Цим він і пояснював стриманість, ух-
валеної 1903 р., першої аграрної програми РСДРП [21,
217], яка обіцяла селянам лише повернення «відрізків».

Невирішеність селянських проблем як на місце-
вому, так і на державному рівнях, посилення репресій
поліцією спричиняло невдоволення всіх верств селян-
ства, навіть тих, хто підтримував владу [6, 111]. На
думку О. Лопухіна, досвід 1902 р. свідчив, що в умо-
вах зростаючої революційної пропаганди, зовнішній
поштовх зумовить селянські заворушення таких мас-
штабів, що без кривавої розправи держава з ними не
справиться [6, 109]. Однак гострі проблеми селянсь-
кого життя, які постали під час селянських заворушень
1902 р., держава не вирішила й через три роки. За
інформацією О. Лопухіна, у багатьох повітах Сара-
товської, Тамбовської, Пензенської, Херсонської та
Київської губ. тривали підпали селянами поміщиць-
ких маєтків, які мали систематичний характер. В одній
з волостей Київської губ. протягом півтора років відбу-
лося 78 підпалів маєтків. У Херсонській губ. влітку
1904 р. трапилися три масові напади з підпалами на
поміщицькі економії, за участі кількох сотень селян.
Напружений характер мали відносини між селянами
та землевласниками у Катеринославській та Хер-
сонській губ. [6, 110].

Прогноз щодо наростання селянського руху, зроб-
лений О. Лопухіним у грудні 1904 р. (і Микола ІІ оз-
найомився з його доповіддю) [6, 111], став пророчим
для Російської імперії. В революції, яка через місяць
розпочалася у Росії, одне з центральних місць посіло
аграрно-селянське питання. Протягом 1905 р. селянсь-
кий рух охопив значну територію імперії й широкі вер-
стви селянства, а погроми поміщицьких маєтків («гер-
ценштейнівські іллюмінації») склали загрозу існуван-
ню дворянству та великому землеволодінню. Таким
чином, селянські виступи 1902 р. правомірно вважати
початком «аграрної/селянської революції» у Російській
імперії, оскільки вони, хоч і на обмеженій території,
охопили значну частину селянства, а використання
радикальних методів боротьби започаткувало силове
протистояння між селянством і землевласниками, а
також державою.

1. Хміль І.В. Аграрна революція в Україні: березень 1917
– квітень 1918 рр. – К., 2000.

2. Лозовий В.С. Аграрна революція в Наддніпрянській
Україні: ставлення селянства до влади в добу Цент-
ральної Ради (березень 1917 р. – квітень 1918 р.). –
Кам’янець-Подільський, 2008.

3. Фареній І.А. Про правомірність концепції «Великої се-
лянської революції» В.П. Данилова // Український селя-
нин. – 2014. – Вип. 14.

4. Корновенко С.В. Українська революція 1917–1921 рр.:
селянський фактор // Український селянин. – 2014. –
Вип. 14.

5. Дубровский С., Граве Б. Крестьянское движение нака-
нуне революции 1905 г. // На аграрном фронте. – 1925.
– № 11–12.

6. Крестьянское движение в России в 1901–1904 гг.: Сб.
док. – М., 1998.

7. Горин П. Историческое обоснование Октябрьской ре-
волюции в работах М.Н. Покровского // Пролетарская
революция. – 1928. – № 10.

8. Кардашев Д. Проблема перерастания буржуазно-де-
мократической революции в социалистическую в све-

те ленинской теории «американского» и «прусского»
пути развития России // Пролетарская революция.
1929. – № 2–3.

9. Ленинское учение о союзе рабочего класса с крестьян-
ством. – М., 1969.

10. Кондрашин В.В. «Крестьянская революция в России.
1902–1922 гг.»: научный проект и научная концепция
(предварительные заметки) // Український селянин. –
2008. – Вип. 11.

11. Шанин Т. Революция как момент истины. Россия 1905–
1907 гг. – 1917 – 1922 гг. – М., 1997.

12. Крестьянское движение в Поволжье. 1919–1922 гг.: Док.
и мат. / Под ред. В. Данилова, Т. Шанина. – М., 2002.

13. Данилов В.П. История крестьянства России в ХХ веке.
Избранные труды. – М., 2011. – Ч. 2.

14. Лещенко М.Н. Класова боротьба в українському селі в
1900 – 1901 рр. // Укр. іст. журн. (далі – УІЖ). – 1968.
– № 11.

15. Лещенко М.Н. Могутній виступ селянства (До 70-річчя
полтавсько-харківського повстання). – К., 1972.

16. Лещенко М. Масові селянські заворушення 1902 р. в Пол-
тавській і Харківській губерніях // УІЖ. – 1971. – № 11.

17. История Коммунистической партии Советского Со-
юза. – М., 1964. – Т. 1.

18. Гришин А.Д. Селянський рух на півдні України напере-
додні першої російської революції // УІЖ. – 1974. – № 12.

19. Непролетарские партии России: Урок истории / Под.
ред. И. Минца. – М., 1984.

20. Сусоров С.В. ПСР і українське селянство на початку
ХХ ст..: до проблеми взаємосприйняття // Над-
дніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті.
– Д., 2008. – Вип. 6.

21. Ленін В.І. Аграрна програма соціал-демократії в першій
російській революції 1905–1907 років // Повне зібрання
творів. – К., 1971. – Т. 16.

Kovalyova N.A. Problem of «Agrarian/ Peasant Revolution» Be-
ginning in the 1902th. In the article are analysed the main approach-
es to determining the beginning bound of the «agrarian/peasant revo-
lution» in Ukraine, are characterized the peculiarities of peasant ac-
tions in the 1902th.
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Î. Î. Ïðèêàçþê

ÍÈÊÈÔÎÐ ÃÐÈÃÎÐ’ªÂ ² ÃÐÈÃÎÐ’ªÂÑÜÊÈÉ
ÏÎÂÑÒÀÍÑÜÊÈÉ ÐÓÕ: ÍÀÐÀÒÈÂÍ² ÄÆÅÐÅËÀ

Досліджується потенціал комплексу наративних джерел (публі-
цистика, інфор маційні та аналітичні матеріали періодики, ме-
муари, щоденники й епістолярії) для вивчення особи Н. Григор’є-
ва й, очолюваного ним, повстанського руху.
Ключові слова: Н.Григор’єв, григор’євщина, наративні джерела.

Никифор Олександрович Григор’єв – відомий війсь-
ковий діяч доби Української революції 1917–1920 рр.
Очолюваний ним, селянський повстанський рух зіграв
надзвичайно важливу роль у військово-політичних
подіях на Півдні України наприкінці 1918 – в першій
половині 1919 рр. Останніми роками в історичній літе-
ратурі спостерігається пожвавлення у дослідженні по-
статі Н. Григор’єва та григор’євського повстанського
руху. Найбільш повно й об’єктивно ця проблематика
висвітлюється у роботах українського вченого В. Го-
рака [1]. Декілька праць присвятила отаману й рос-
ійська дослідниця А. Мішина [2–4]. Історіографія пов-
станського руху, під проводом Н. Григор’єва, проаналі-
зована у ґрунтовній статті В. Горака, що вийшла 2013 р.
в «Українському історичному журналі» [5]. Втім, в істо-
ріографії немає жодної роботи, де досліджувався б
джерелознавчий аспект цієї проблематики. Метою
нашої статті є аналіз потенціалу комплексу наратив-
них джерел для вивчення постаті Н. Григор’єва та гри-
гор’євщини. Цей комплекс представлений публіцис-
тикою, інформаційними, аналітичними матеріалами
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періодики, мемуарною літературою, щоденниками й
епістоляріями.

Публіцистика – це складний соціокультурний фе-
номен, рід літературної і журналістської творчості,
який оперативно досліджує, узагальнює і трактує з
авторських позицій актуальні суспільно-політичні пи-
тання та інші проблеми суспільства, з метою продук-
тивного впливу на суспільну думку та існуючі по-
літичні інститути, оперуючи при цьому засобами ло-
гічного мислення й емоційного впливу [6]. Більша час-
тина творів публіцистики стосовно Н. Григор’єва та
григор’євського повстанського руху представлена ма-
теріалами періодики, інша – у вигляді окремих видань
(брошур та листівок). За жанрами – це опубліковані
виступи і статті політичних діячів, полемічні роботи,
звернення, памфлети тощо.

У виступах і статтях діячів більшовицької партії
подана «класова» характеристика особи Н. Григор’є-
ва та викладена більшовицька концепція григор’євсь-
кого повстанського руху. Так, 16 травня 1919 р. у га-
зеті «В пути» голова Реввійськради радянської Росії
Л. Троцький із сарказмом писав: «З’являються загони
і армії Григор’євих і всіляких інших отаманів, батьок і
дядьок» [7, 181]. У виступі на робітничому мітингові
в Києві 20 травня 1919 р. він же назвав отамана Григо-
р’єва «напівхолопом-напівбандитом», «обноском ста-
рого царського офіцера, лакеєм поміщиків і буржуїв»
[8]. Лідер більшовиків В. Лєнін у виступі 4 липня
1919 р. визнав, що повстання, під проводом Н. Гри-
гор’єва, суттєво порушило плани більшовиків. Він вва-
жав григор’євщину наслідком махновщини [9, 35].
Більшовицькі автори термін «махновщина» вживали
як синонім іншого улюбленого ними терміну – «парти-
занщина», аби показати найгірші риси повстанського
руху. Голова більшовицького уряду України Х. Раковсь-
кий доводив «об’єктивно куркульський» характер по-
встанства, стверджував, що куркульство «прагнуло ут-
римати сільську бідноту від з’єднання з міським про-
летаріатом і ствердити диктатуру куркуля» [10, 27]. На
його думку, «бандитизм» (так більшовики стали нази-
вати повстанський рух) – є епізодом у боротьбі між
куркульством і робітниками [11, 8].

Під час григорьєвського повстання проти більшо-
виків, було опубліковано чимало пропагандистських
листівок. Більшість з них – заяви, звернення, заклики
до селян, солдатів і робітників, які містять наклепи на
Н. Григор’єва та його повстанців. Так, в одній з листі-
вок, з метою його приниження та посилення до нього
антипатії, він названий поміщиком і прапорщиком [12].
Серед ярликів, які навішувалися Н. Григор’єву і гри-
гор’євцям – «зрадник робітничої справи», «буржуйсь-
кий наймит», «п’яні банди п’яного штабс-капітана»
тощо. Полемічна за змістом листівка політичного уп-
равління Народного комісаріату внутрішніх справ, у
якій наголошувалося, що кожен рядок тексту універ-
салу повстанців «дихає брехливістю і лукавством» [13,
1зв.]. Більшовицькими пропагандистами було підго-
товлено «Лист брата отамана Григор’єва – Олександ-
ра Григор’єва до селян і робітників України», який був
опублікований у вигляді листівки та брошури. Цей
російськомовний документ насичений стандартними
більшо вицькими кліше, на кшталт, «по селах бродять
збройні банди куркулів» [14].

Низка листівок була видана й повстанцями. Звер-
нення та накази, за підписом отамана Григор’єва та його
штабу, містили звинувачення більшовиків у злочинах
«надзвичайки», заклики до повстання, страйку залізнич-
ників тощо [15, 29–40]. У наказі Н. Григор’єва від
20 травня населенню і партизанам проголошувалася

мета, створюваної ним, пов станської армії – «бороть-
ба з надзвичайками, комісаро-держав’ям і комунізмом»
[15, 31]. Свої листівки видавали також Ю. Тютюнник
та інші ватажки повстанців [16, 174–178,206–207].

У ряді газет були опубліковані памфлети, в яких
«розвінчувалася» діяльність Н. Григор’єва. Так, у
більшовицькій газеті «Деревенская жизнь», яка вида-
валася в Конотопі, у липні 1919 р. з’явився памфлет
«Рост и падение Атамана Григорьева». Автор нарису
А. Сєргєєв торкнувся біографії Н. Григор’єва. Він
стверджував, що в місті Олександрія Херсонської губ.
мешкає сім’я чоботаря Григор’єва, старший син якого
– Никифор Олександрович – 1900 р. брав участь у
придушенні повстання в Китаї, за що отримав декіль-
ка нагород. Під час російсько-японської та світової
воєн він командував розвідувальним загоном, завдяки
своїй винятковій хоробрості дослужився до чина капі-
тана. На Західному фронті під час революції він увій-
шов до складу фронтової ради. Автор памфлету
підкреслював, що Григор’єв під час протигетьмансь-
кого повстання не мав чіткої політичної позиції, тому
погодився на пропозицію петлюрівців діяти під їхнім
лозунгом. Спершу на мітингові 27 січня 1919 р. по-
встанці «одноголосно» заявили, що не підуть проти
більшовиків, а потім про те ж саме було сказано на
нараді командирів [17, 2]. На думку більшовицького
публіциста, у Григор’єва від небачених успіхів запа-
морочилася голова: «Революція створила Григор’єва,
революція дала йому нечувану славу й почесть, але в
той же час, як він виступив проти революції, револю-
ція нанесла йому смертельний і остаточний удар», –
завершує свій памфлет А. Сєргєєв [17, 3].

Інакше зображує Н. Григор’єва публіцист П. Пав-
лов, що теж у липні 1919 р. написав памфлет, який
опублікувала газета «Родина» (видавалася у, зайнято-
му денікінцями, Харкові). Йому були невідомі деталі
біографії отамана, він не називав навіть його імені.
Автор вважав отамана Григор’єва політичною нікче-
мою, над штабом якого не розсіювався «туман п’яно-
го розгулу», солдатом-найманцем, який «отримав свій
отаманський меч з рук ясновельможного пана-гетьма-
на». П. Павлов назвав універсал Григор’єва «в політич-
ному сенсі атестатом наївності». У земельному питанні
автор вважав визначальним вплив на Григор’єва лівих
соціалістів-революціонерів. Не без сарказму він заз-
начав, що в критичний момент ліві есери зреклися
Григор’єва. П. Павлов назвав григор’євське повстан-
ня «воістину хрестовим походом села проти комуніз-
му». На його думку, григор’євщина зіграла історичну
роль у справі руйнації устоїв комунізму, але державне
будівництво було їй не під силу [18].

Окремий вид наративів становлять інформаційні
й аналітичні матеріали періодики. У замітці «З Мико-
лаєва», яка вийшла 22 грудня 1918 р. у газеті «Респуб-
ліканець», повідомлялося про переговори Григор’єва
з англо-фран цузькою делегацією. Автор замітки на-
голошував на важливості прикладу «вояки і патріота
України д. Григор’їва» [19]. Велика кореспонденція про
події григор’євського повстання в місті Олександрія,
яке було названо «Григор’євською столицею», була
опублікована в меншовицькій газеті «Наш голос», що
видавалася в Харкові. Автор із сарказмом проаналізу-
вав зміст газети «Олександрійський вісник», яка готу-
валася «ідейним штабом» Григор’єва, наголошував на
погромному характері григор’євщини та відсутності
підтримки у місцевого населення [20].

У мемуарах часто зберігається інформація про такі
події та моменти, якої немає і, здебільшого, не може
бути в інших видах джерел. Всі мемуари, спогади, спо-
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мини, присвячені Н. Григор’єву та григор’євському
повстансь кому рухові, за походженням можна умов-
но поділити на п’ять груп: а) спогади учасників по-
встанської боротьби; б) мемуари військових і політич-
них діячів українського визвольного руху; в) твори
більшовиків – військових командирів, партійних, ра-
дянських діячів і активістів; г) мемуари керівників та
учасників білогвардійського руху; д) спомини інозем-
них військових.

Мемуари учасників повстанського руху не лише
містять часто маловідому інформацію, але й допома-
гають краще передати «дух» епохи. Як відомо, у гри-
гор’євському повстанському русі помітну роль відіграв
Ю. Тютюнник (1891–1930). 1923 р., в результаті чекіст-
ської операції, його було виведено з Польщі на терито-
рію УСРР. Поставлений перед вибором: смерть або спів-
робітництво з радянською владою, він вибрав співробі-
тництво [21, 510–553]. У 1923 р., або на початку 1924 р.,
ним була написана автобіографія, якою розкривалися пи-
тання, що були поставлені головою ДПУ УСРР В. Ба-
лицьким. Зокрема автор вніс ясність у питання про його
роль у григор’євському повстанні [22, 24–25].

Ю. Тютюнник стверджував, що прибув до Н. Гри-
гор’єва з листом від одного з лідерів боротьбистів –
М. Шинкаря. Уже після першого знайомства з Григо-
р’євим на ст. Апостолово, той призначив Ю. Тютюнни-
ка начальником штабу своїх загонів, загальна кількість
бійців яких доходила до 5 тис. Саме Ю. Тютюнник, за
його словами, реорганізував повстанські загони в бри-
гаду за штатами Червоної армії [22, 41–42]. Далі він
дає характеристику Н. Григор’єву та його оточенню,
методам керівництва військами, зокрема негативно
відгукувався про комісара бригади Ратіна. Ю. Тютюн-
ник вважав Н. Григор’єва аполітичною особою, при-
писував собі те, що той таки виступив «під українсь-
ким прапором» [22, 42–44]. У спогадах, які Ю. Тю-
тюнник написав пізніше (опубліковані 1925 р.), він
більш нищівно відгукувався про свого колишнього
командира. Він доводив, що потрапив до штабу військ
Н. Григор’єва вимушено, адже «для переможної рево-
люційної боротьби необхідні були маси. Шлях до них
лежав через “штаб отамана Григор’єва” з його спир-
том, свининою, “славними хлопцями”, “Матільдою
Василівною”. Треба було пити, – пив. Треба було підпи-
сати, – підписував... “Славу” залишив я за отаманом,
собі ж взяв тяжку роботу фактичного керівництва бо-
ротьбою» [23, 216].

Один з рядових учасників повстанського руху, урод-
женець с. Цибулів (нині Монастирищенського р-ну Чер-
каської обл.) – М. Дорошенко (1899–1986), перебуваю-
чи в еміграції, видав свої мемуари про повстанців 1918–
1921 рр. у Холодному Яру [24]. Частина його спогадів
відведена отаману Н. Григор’єву. Автор стверджує, що
повстання проти гетьмана П. Скоропадського Н. Гри-
гор’єв розпочав саме у Цибулеві, куди прибув з гру-
пою однодумців у листопаді 1918 р. М. Дорошенко,
вказуючи на негативні моменти руху, закидав Н. Гри-
гор’єву прагнення стати Головним Отаманом [24, 22–
41]. Загалом, у мемуарах військових і політичних діячів
українського визвольного руху Н. Григор’єв та очолю-
ваний ним рух згадуються, в основному, побіжно. Ви-
няток складає праця І. Мазепи (1884–1952) «Україна в
огні й бурі революції» – фундаментальне досліджен-
ням мемуарно-археографічного характеру. В ній він
згадував про різні етапи діяльності Н. Григор’єва –
повстанського ватага, командира Червоної армії, ке-
рівника антибільшо вицького повстання [25].

Значну вагу для змалювання портрету Н. Гри-
гор’єва мають спогади уродженця містечка Дунаївці

на Поділлі С. Риндика (1887–1972). Автор стверджу-
вав, що отаман народився біля 1885 р. у передмісті
Дунаївців селі Заставля і був старшим із чотирьох дітей
Олександра Серветника, який працював прикажчиком
у державній винній лавці. Никифор пізніше змінив
прізвище із Серветника на Григор’єв. У шкільні роки
він захопився розповідями про Запорізьку Січ і козаків.
На російсько-японській війні Н. Григор’єв воював у
Маньчжурії, у складі козачої кінноти. Після війни, як
стверджує С. Риндик, Н. Григор’єв служив у поліції
м. Проскурів. 1914 р. добровольцем пішов до армії і
дослужився до звання штабс-капітана, служив у 58-му
піхотному полку, кілька разів був поранений і нагород-
жений за відмінну службу [26].

Цікавий фактологічний матеріал містять історико-
мемуарні праці більшовицьких військових командирів,
партійних, радянських діячів і активістів. Серед авторів
цих творів – командуючий Українським фронтом В. Ан-
тонов-Овсієнко [27–29], член радянського уряду В. За-
тонський [30], член реввійськради 3-ї армії Ю. Щаден-
ко [31], керівники більшовицького підпілля в Одесі та
Миколаєві Ф. Анулов, Я. Ряппо [32; 33] та ін. У їхніх
працях ми знаходимо відомості про плани військового
командування більшовиків, склад і кількість повстансь-
ких загонів, їх участь у боях з військами Антанти, хід
повстання та боротьби з ним. Слід підкреслити, що ці
роботи, в цілому, необ’єктивні у висвітленні особис-
тості Н. Григор’єва та григор’євського повстанського
руху. Так, Ф. Анулов характеризував його як особу
хитру і пронирливу, з бідним політичним багажем, що
завжди плила за течією [32, 146]. Ю. Щаденко гово-
рив про отамана як людину, до антигетьманського по-
встання нікому невідому, п’яницю і хапугу [31, 69].

У 1920-х рр. спогади рядових більшовиків, які вста-
новлювали комуністичну владу, збирали місцеві істпар-
ти. Окремі з них було опубліковано [34]. Через власні
переживання описували події григор’євщини колишній
комісар Р. Азарх [35], єлисаветградський чекіст Н. Ко-
ломієць [36, 201], більшовицький пропагандист з Хер-
сона В. Кірпотін [37, 65–67] та ін. Певна кількість спо-
гадів залишилася неопублікованими. Так, в «істпартів-
ському» фонді Держархіву Херсонської обл. нами ви-
явлено спомини члена Херсонського губернського рев-
кому М. Щетка (Бронського). Він зокрема стверджу-
вав, що робітнича дружина, під його командуванням,
брала участь, спільно із загонами Н. Григор’єва, у виз-
воленні Херсона 8 березня 1919 р. [38].

Для висвітлення григор’євського повстанського
руху певне значення мають білогвардійські мемуари.
Так, у спогадах учасників «Катеринославського похо-
ду» розповідається про бої офіцерів-добровольців із
загонами Н. Григр’єва у грудні 1918 р. [39, 269–300].
Генерал А. Денікін згадував про діяльність Н. Григо-
р’єва у контексті повстанської боротьби проти більшо-
виків [40, 130–131]. Свої спогади про перебування в
складі німецьких окупаційних військ у Миколаєві
опублікував 1919 р. офіцер В. Фест. Серед іншого, там
містилися спомини про зустрічі з Н. Григор’євим у
грудні 1918 р. [41].

Стосовно вивчення григор’євського руху, щоден-
ники – найменша за обсягом та інформативністю гру-
па наративних джерел. Так, у щоденнику В. Винни-
ченка, який під час описуваних подій перебував у Зем-
мерінґу під Віднем, 23 червня 1919 р. занотовано чут-
ки, які поширювалися за кордоном. Серед них: «Ота-
ман Григоріїв оповістив себе гетьманом усієї Украї-
ни.., гетьман Григоріїв буде спиратися на православне
духовенство і дрібних власників.., гетьман Григоріїв
одбив Одесу» [42, 357]. Опубліковано щоденник, який
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вів хлопчиком відомий дніпропетровський краєзнавець
А. Стародубов (1909–1979). З 11 до 20 травня 1919 р.
головне місце в його щоденних записах займає інфор-
мація про григор’євське повстання: взяття повстанця-
ми П’ятихаток, перестрілки в Катеринославі, ультима-
тум Григор’єва, підхід підкріплення до більшовиків,
похорони жертв, які загинули в боротьбі з Григор’є-
вим [43, 34–35].

Іншим видом наративних джерел є листування,
різноманітне за своєю тематикою, формою і стильо-
вими особливостями. Листування, що має відношен-
ня до особи Н. Григор’єва та григор’євського руху,
можна поділити на підвиди: а) листування військово-
го командування; б) листування з політичними діяча-
ми; в) особове родинне листування. В основному, це
листування відоме за публікаціями мемуарів і збірників
документів. Так, чимало листів, донесень, телеграм
вміщено у спогадах В. Антонова-Овсієнка.

Отже, наративні джерела містять важливу інформа-
цію для вивчення постаті Н. Григор’єва та григор’євщи-
ни. Завдяки наративним джерелам, можна розкрити
життєвий шлях і світоглядні орієнтири, психологічний
та політичний портрет Н. Григор’єва, особливості опи-
суваного часу, створити більш-менш об’єктивну кар-
тину григор’євського повстанського руху.
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Prykazyuk O.O. Nykyphor Hryhoriev and hryhoriev’s rebel move-
ment: narrative sources. The author investigates the potential of
narrative sources (journalism, information and analysis periodicals,
memoirs, diaries and epistolary texts) for the examination of N. Hry-
horiev and headed by him rebel movement.
Key words: N. Hryhoriev, hryhoriev’s rebel movement, narrative sources.
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Í²ÌÅÖÜÊÈÌÈ ÇÀÃÀÐÁÍÈÊÀÌÈ:

ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß ÇÁÅÐ²ÃÀÍÍß, ÄÆÅÐÅËÜÍÀ
ÊÐÈÒÈÊÀ, ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÈÉ ÏÎÒÅÍÖ²ÀË

У статті аналізується комплекс архівних документів, який сфор-
мувався внаслідок діяльності т. зв. Української надзвичайної
комісії зі встановлення збитків і злочинів, заподіяних німецьки-
ми загарбниками. Прослідковано основні етапи його формуван-
ня, особливості концентрації в архівних установах країни, а та-
кож джерельні можливості.
Ключові слова: архівні установи, Українська надзвичайна комі-
сія, Центральний державний архів вищих органів влади та уп-
равління України, окупація.
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Німецький окупаційний режим призвів до надзви-
чайно важких людських та економічних втрат. Згідно
з розробленим у Німеччині планом «Ост», європейська
територія СРСР повинна була бути позбавлена більшості
місцевого населення та заселена німецькими колоніста-
ми. Її планувалося використовувати як сировинний
придаток Третього рейху. Протягом усієї окупації німці
послідовно впроваджували цю політику.

Від початку визволення України, радянська влада
організувала облік людських і матеріальних втрат, які
були заподіянні окупаційним режимом. Ця робота була
покладена на Українську республіканську надзвичай-
ну комісію зі встановлення збитків і злочинів, заподія-
них німецько-фашистськими загарбниками (далі –
УРНК), створену 1942 р. Її документи, які зберігають-
ся у центральних державних архівних установах Ук-
раїни, є важливим джерелом для вивчення та підра-
хунку людських та економічних втрат України протя-
гом Другої світової війни. Метою цієї публікації є
аналіз особливостей концентрації та архівного збері-
гання документів УРНК, а також визначення їх інфор-
маційного потенціалу для можливості подальшого
встановлення масштабів збитків, які принесла німець-
ка окупація України у 1941–1943 рр. Документи УРНК
були об’єктом окремих архівних публікацій як у ра-
дянські часи [1], так і на сучасному етапі [2], проте,
комплексного дослідження принципів їх концентрації,
фондування та інформаційного потенціалу до сьогодні
не проводилося.

УРНК була створена згідно постанови Президії
РНК СРСР від 2 листопада 1942 р. [3, 2]. Постановою
РНК СРСР № 299 від 16 березня 1943 р. було затверд-
жено Положення про роботу УРНК [4, 2–4]. Загальне
керівництво її роботою покладалося на першого сек-
ретаря КП(б)У М. Хрущова. До складу УРНК входив
також голова Раднаркому УРСР (Л. Корнієць) і керів-
ник республіканського НКВС (В. Сергієнко). УРНК
складалася з кількох відділів: промисловості, сільсько-
го господарства, соціально-культурних закладів [5, 5].
На місцях створювалися, як представництва УРНК,
обласні та районні надзвичайні комісії. До керівницт-
ва обласних комісій входили: секретар обкому (голо-
ва), представник обласного виконкому та керівник
місцевого управління НКВС. Таким чином, склад об-
ласних надзвичайних комісій (далі – НК) копіював на
місцевому рівні республіканський склад.

У положенні про роботу, перед УРНК ставилися
такі завдання: 1) облік злочинів окупантів проти гро-
мадян, колгоспів, підприємств та установ республіки;
2) облік матеріальних збитків, які завдали німці ра-
дянським громадянам; 3) координація роботи всіх ра-
дянських державних органів, що проводили облік збит-
ків (наприклад комісій окремих наркоматів); 4) вияв-
лення осіб, які вчинили злочини у період окупації [4,
3]. Для виконання цих завдань співробітники УРНК
збирали й інколи публікували матеріали, складала акти
окремих злочинів. Вони мали право допитувати свідків
й вести попередню слідчу діяльність, результати якої
використали представники НКВС УРСР, на яких по-
кладався обов’язок безпосередньо вести слідство.
Облік економічних збитків УРНК проводила також
через республіканські народні комісаріати. Останні
також створювали комісії для встановлення збитків у
певній галузі економіки, а відповідні дані спрямову-
валися до УРНК. Його обласні відділи складали акти
про окремі злочини, на основі яких, узагальнювалися
дані про втрати області під час окупації, а звіти надси-
лалися до центральних органів влади. В обласних дер-
жавних архівах залишалася більшість первинних ма-

теріальних доказів злочинів – фотографії, протоколи
допитів тощо, а також первинні акти [4, 57]. Їх об’єдну-
вали у фонди обласних відділів УРНК. Причому акто-
ву документацію про економічні злочини, як правило
(але не завжди), відокремлювали від актів про репресії.
Акти обласних комісій в основному структурували по
районах, містах і селах, в яких вони були укладені.

В архівних установах України відклався великий
пласт документів державних комісій, що займалися
розслідуванням злочинів окупантів проти населення,
а також обліком, заподіяних ними, економічних та
інших збитків. Документація комісій містить відомості
про гуманітарні та економічні злочини окупаційної
адміністрації, тому її за змістом можна умовно поді-
лити на дві групи: облікова документація гуманітар-
них злочинів та економічних збитків.

На сьогодні документи УРНК зберігаються у Цен-
тральному державному архіві вищих органів влади та
управління України (ЦДАВО України) та у державних
архівах областей. В останніх знаходяться документи
обласних відділів УРНК. Документи УРНК містяться
у фонді № 3538 ЦДАВО України (89 справ фонду об’єд-
нані в одному описі). Більшість справ фонду станов-
лять загальні дані про злочини німецьких військових
у різних областях України. Ці дані носять вторинний
характер, оскільки були складені на основі чисельних
актів на окремі злочини, які надійшли з обласних НК.
Хронологічно ці підсумкові акти належать до періоду
січня–лютого 1944 р., коли обласні комісії закінчили
роботу зі встановлення масштабів німецьких злодіянь.
Документи УРНК містять досить одноманітну дже-
рельну інформацію, зокрема списки злочинців, з вка-
зівкою їх особових даних та характеру злочинів [6, 4–
37], підсумкові відомості щодо людських втрат облас-
тей [7, 13]. У ЦДАВО України схожа підсумкова акто-
ва документація наведена в основному у вигляді копій
(або витягів), оригінальні акти зберігаються у держав-
них архівах областей.

Крім актової документації, серед справ фонду
№ 3538 знаходяться постанови РНК УРСР та ЦК КП(б)У
про створення УРНК, її кадровий склад, структуру,
завдання, функції її обласних відділів, методичні ре-
комендації щодо обліку злочинів [8, 1–6]. Крім того, у
документах фонду містяться директиви, вказівки та
розпорядження УРНК, які спрямовувалися до її облас-
них відділів. Ці директиви, в основному, стосуються
порядку проведення обліку злочинів фашистів проти
населення та підрахування заподіяних ними економі-
чних збитків.

Таким чином, більшість справ фонду № 3538 скла-
дають справи, в документах яких знаходяться підсум-
ки роботи УРНК, а також службове листування між
УРНК та її обласними відділами. У фонді зберігають-
ся також акти обліку матеріальних втрат областей
УРСР від окупації. Ці документи містять досить по-
вну джерельну інформацію про роботу комісії, її струк-
туру та керівництво, а також порядок і методику про-
ведення обліку німецьких репресій (головним джере-
лом з цього питання є службове листування з обласни-
ми НК). Щоправда, на наш погляд, недостатньо розк-
риваються документами фонду особливості співпраці
УРНК з партійними комісіями, які створювалися при
обкомах та діяли в областях. Ці комісії звітували не
перед УРНК (хоча користувалися її матеріалами), а
перед відповідними відділами (секторами) ЦК КП(б)У.
Загалом, різниця у завданнях і повноваженнях держав-
них, партійних комісій стає зрозумілою лише після
систематичного аналізу інформації їх документів.
Перші безпосередньо займалися обліком людських та
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економічних втрат, заподіяних окупаційним режимом,
інші використовували їх, здебільшого, для агітаційної
роботи. З документів фонду не зовсім зрозумілим є й
порядок взаємин УРНК і окремих наркоматів. Цю сто-
рону процесу підрахування збитків, заподіяних окупа-
ційним режимом, висвітлює, в основному, актова до-
кументація РНК УРСР.

Дані про злочини нацистів в окремих областях
УРСР у справах фонду № 3538 надто загальні. Дже-
рельна інформація документів не повністю висвітлює
картину німецьких репресій проти мирного населен-
ня. Зокрема згадуються лише поодинокі випадки масо-
вих вбивств, розстрілів хворих у лікарнях (особливо
масові вбивства психічно хворих), мало інформації про
масові страти в окремих селах та невеликих містах об-
ластей. У фонді комісії зберігалися документи, в яких
містилися лише загальні дані про втрати мирного насе-
лення. Більш детальні відомості представлені в актах
обласних НК, які містяться в держархівах областей.

Документація УРНК, її обласних і районних
відділів оформлялася на якісному папері, з дотриман-
ням правил офіційного діловодства – зазначенням дати
оформлення справи, відповідальних осіб та організацій
за її створення. В актових джерелах завжди зазначала-
ся структура комісії, яка складала акт. Наприклад, до
складу обласних надзвичайних комісій входили пред-
ставники партійної влади (зокрема секретарі обкомів)
та влади державної (як правило, голови обласних ви-
конавчих комітетів) [9, 57]. Крім того, безпосередню
слідчу діяльність (виявлення фактів звірств окупантів,
допити звинувачених і свідків) проводили представ-
ники НКВС (групи з 2–3 осіб), роботою яких керував
начальник місцевого управління НКВС [9, 58].

Більшість документів УРНК та її обласних відділів
машинописні, але текст не завжди добре читається.
Написані від руки документи прочитати ще важче,
оскільки чорнила часто вицвітали, а текст, написаний
олівцями, згасає. Написані ручкою й олівцем рукописні
акти сільських комісій та комісій окремих підприємств
виходили в основному на канцелярському папері, іноді
на аркушах із зошитів. Інші матеріали (аркуші газет,
бланки тощо) майже не використовувалися. Актова
документація (особливо результати судово-медичних
експертиз) часто супроводжувалася фотографіями
місць масових розстрілів, розкопаних могил тощо.
Якість фотографій не зажди задовільна. Інколи взагалі
не можна розглянути зображення.

Первинними відносно актових документів УРНК
є акти обласних НК, які зберігаються у державних ар-
хівах областей. Вони значно конкретизують підсумкові
дані, наведені в облікових документах УРНК. Як пра-
вило, акти обласних НК у державних архівах областей
розміщені у фондах, які носять відповідну назву («Об-
ласна комісії з розслідування злочинів нацистських
загарбників»). Внутрішньофондова структура справ
комісій також є різною. У більшості обласних держар-
хівах (наприклад, Харківської, Донецької, Чернігівсь-
кої, Луганської областей) акти об’єднані в окремі спра-
ви за районами, де були складені [10].

Найбільш інформативно цінними є підсумкові акти
по областях та обласних центрах [напр.: 11–13]. У них
містяться реєстри німецьких злочинів, у тому числі
списки вивезених громадян на примусові роботи до
Німеччини, а також наведені акти найбільш жорсто-
ких злочинів окупантів, наприклад, розстріл поране-
них бійців і офіцерів РСЧА у Харкові, в госпіталі по
вул. Трінклера, 5 [11, 44–58], або масове вбивство меш-
канців Чернігова в урочищах Кріволевщина та Малєєв
рів тощо [14, 1]. В актах охарактеризовані місцезна-

ходження братських могил, вік убитих, спосіб убив-
ства. Також наведені фотографії могил, допити свідків
злочинів, висновки судово-медичних експертиз щодо
характеру смерті осіб [15; 16]. Серед справ з підсум-
ковими даними розслідування злочинів наведені ста-
тистичні таблиці з даними про кількість знищеного
населення (часто вони містять поіменні списки вби-
тих). Іноді наведені факти масових вбивств не лише
німецькими військовими, а й солдатами країн-сателітів
Німеччини, зокрема Угорщини [17]. Інколи у цих спра-
вах наводяться і протоколи допитів підозрюваних у
масових вбивствах (такі види документів найбільш
розповсюджені серед діловодства Чернігівської та Ста-
лінської НК [18]). Ці загальні дані складалися облас-
ними НК на основі актової документації, яка надійшла
із окремих населених пунктів. Останні складають най-
більший документальний комплекс щодо розслідуван-
ня німецьких злочинів проти населення.

Відмітимо, що документи обласних комісій містять
у цілому вичерпну інформацію як про окремі найжор-
стокіші злочини проти населення, так і загальну карти-
ну німецьких репресій. У розпорядженні науковців є
загальні та поіменні списки жертв масових вбивств по
всіх областях та обласних центрах ЗВУ, більшості рай-
онів, районних центрів, окремих населених пунктів.
Гірше розкритий процесуальний бік роботи комісій.
Лише у випадку з документацією Сталінської та част-
ково Чернігівської НК наведені дані щодо її поточної
роботи, зокрема стенограми допитів свідків злочинів та
самих злочинців [19]. Також документи обласних комісій
не дають повної картини щодо їх структури (під час вив-
чення цього питання, бажано аналізувати фонд УРНК
у ЦДАВО України), керівного складу, стосунків з об-
ласними органами виконавчої влади. Зазначимо також,
що іноді під сумнів можна поставити і цифри людсь-
ких втрат окремих областей та населених пунктів. Не
всі місця масових заховань жертв німецьких репресій
були знайдені на момент роботи комісії. Через це відо-
мості щодо кількості знищеного мирного населення
до сьогодені лишаються неповними.

Таким чином, документи обліку злочинів окупантів
проти місцевого населення зберігаються як у централь-
них, так і обласних державних архівах. Головним пи-
семним джерелом вивчення репресій нацистів проти
населення є документація радянських державних
комісій, головною з яких була УРНК. На нашу думку,
більш інформативними є архівні документи держав-
них архівів областей. Документи УРНК у ЦДАВО Ук-
раїни висвітлюють радше методику підрахунку жертв
німецьких репресій та надають загальні відомості
щодо кількості цих жертв. У той же час документи
обласних архівів містять дані щодо людських втрат
кожної області окремо. У державних архівах областей
основними фондами з обліковою документацією є або
фонди обласних НК, або (як у випадку з Держархівом
Харківської обл.) фонди комісій зі сприяння УРНК, які
безпосередньо проводили облік людських втрат. Не-
зважаючи на досить високий рівень організації обліку
втрат серед місцевих мешканців, все ж архівні доку-
менти УРНК не дають повної інформації про масшта-
би репресій окупантів. Їх підрахунки тривають і сьо-
годні. Тому до цифр, наведених в облікових докумен-
тах другої половини 1940-х рр. треба ставитися досить
критично, як до неповних та не достатньо вірогідних
у джерельному вимірі.

Ще однією тематичної групою документів УРНК
є актова документація, в якій зафіксовані економічні
збитки, заподіянні окупаційним режимом. УРНК була
головною установою, яка займалася обліком економі-
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чних збитків, що завдали республіці німецькі окупан-
ти. Вона об’єднувала та узгоджувала роботу наркоматів
щодо обліку збитків відповідних галузей економіки.
Встановлення економічних збитків УРНК здійснюва-
ла через свої обласні відділи, які збирали дані про еко-
номічні збитки, шляхом співпраці зі спеціальними ко-
місіями, що створювалися кожним підприємством і
колгоспом. До цих комісій входили профспілкові діячі
підприємства, відповідальні працівники, співробітни-
ки бухгалтерії. Комісії фіксували розмір збитків дво-
ма актами. Один із них залишався на підприємстві,
інший (у двох копіях) спрямовувався до обласного
представництва УРНК та відповідного наркомату. Та-
ким чином, збитки підприємств фіксували обласні
відділи УРНК, які направляли до УРНК загальні дані
про втрати тих чи інших галузей областей. Обсяг
збитків фіксували і народні комісаріати республіки.
Працівники наркоматів, на основі актів, які надходи-
ли з місць, складали загальні звіти про втрати тієї чи
іншої галузі народного господарства. УРНК, на основі
отриманих даних, складали власні звіти про загальні
економічні втрати республіки до НДК СРСР та Дер-
жавно-планової комісії при РНК УРСР. Тому на сьо-
годні документи обліку економічних збитків від оку-
пації містяться у ЦДАВО України, фондах УРНК, нар-
коматів, Раднаркому УРСР та Державно-планової
комісії УРСР. Облікові документи знаходяться на збе-
ріганні й у державних архівах областей, передусім, у
фондах обласних відділів УРНК, а також у фондах
обкомів і виконкомів.

У фонді № 3538 УРНК ЦДАВО України докумен-
ти містять лише загальні дані щодо втрат різних галу-
зей економіки республіки. Всі документи обліку еко-
номічних збитків зберігаються у справах №№ 13–23,
де міститься актова документація, що фіксує втрати
окремих галузей економіки – сільського господарства,
важкої та легкої промисловості, міської інфраструкту-
ри тощо. У справі № 27 містяться відомості про збит-
ки в народному господарстві УРСР, з узагальненими
даними про стан народного господарства після визво-
лення України від німецьких окупантів. Вони, певно,
готувалися для НДК СРСР. Крім даних з економічних
збитків УРСР загалом, у документах УРНК міститься
інформація про матеріальні втрати окремих областей
(наприклад, Сталінської [20], Ворошиловградської
[21], Харківської [22], Чернігівської [23], Сумської
[24]). У документах цих справ презентовані лише за-
гальні відомості. Так, по кожній галузі народного гос-
подарства наводяться грошові збитки в тисячах кар-
бованців та види знищеного майна. В окремих спра-
вах фонду № 3538 містяться дані щодо втрат окремих
галузей господарства областей, з характеристикою ста-
ну найбільших підприємств області та міста тощо.

Більш детальні дані про економічні збитки облас-
тей, відомості про конкретні знищені об’єкти промис-
ловості та сільського господарства не містяться у спра-
вах фонду УРНК у ЦДАВО України, а зберігаються в
держархівах областей. Таким чином, у фонді № 3538
містяться лише загальні відомості, які вважалися важ-
ливими для широкого планування відбудови економі-
ки. Необхідно, проте, зазначити, що головним джере-
лом вивчення економічних збитків України у роки
війни є не документи УРНК, а документи інших дер-
жавних структур УРСР, серед яких зазначимо архів-
ний фонд РНК УРСР у ЦДАВО України (ф. 2), Дер-
жавно-планової комісії при Раді міністрів УРСР
(ф. 337), фонди окремих міністерств (народних коміса-
ріатів) УРСР (наприклад, фонди Міністерства сільсько-
го господарства (ф. 27), промисловості та будівельних

матеріалів (ф. 4903), м’ясо-молочної промисловості
(ф. 4481), харчової промисловості (ф. 4491), охорони
здоров’я (ф. 342, оп. 14) та ін. Джерельна інформація
документів цих міністерств значно конкретизує ті уза-
гальнені відомості, що містилися у документах УРНК,
РНК УРСР та Держплану УРСР.

Таким чином, документи центральних органів ви-
конавчої влади УРСР лише у загальних рисах харак-
теризують матеріальні збитки республіки, завдані оку-
паційним режимом. Ці дані є достатньо повними та
вичерпними. Партійне й державне керівництво СРСР
та УРСР приділяло велику увагу врахуванню збитків
від окупації для того, щоб, по-перше, вимагати від
Німеччини відповідної компенсації, а по-друге, для
належного планування відбудови та подальшого роз-
витку економіки, по-третє, з агітаційною метою. Тому
відомості, наведені у фондах УРНК, наркоматів, Рад-
наркому, Держплану УРСР є достатньо достовірними
та вичерпними. Проте, для розуміння втрат саме кон-
кретних областей (у нашому випадку п’яти північно-
східних областей УРСР) доцільно використовувати
також джерельну інформацію архівних документів
обласних архівів, які конкретизують відомості, що
містяться у фондах ЦДАВО України. В обласних архі-
вах документи обліку економічних втрат, як правило,
знаходяться у тих же фондах, що й документи обліку
злочинів окупантів (обласних НК). Здебільшого, вони
структуровані за районами області й обласного цент-
ру. При цьому у кількох справах зібрані актові доку-
менти, які фіксували злочини німців проти життя гро-
мадян. Ряд справ об’єднують актові документи про
майнові втрати мирного населення, акти про втрати
підприємств і галузей економіки.

Отже, обсяг економічних збитків УРСР у цілому та
ЗВУ зокрема розкриваються у документах значно
більшої кількості фондів, ніж відомості про людські втра-
ти. Підрахунки втрат народного господарства проводи-
ла не тільки УРНК, а й чисельні комісії, які створюва-
лися на окремих підприємствах. Всі вони були підзвітні
УРНК, яка своєю чергою, звітувала перед Держпла-
ном УРСР. Обліком втрат відповідних галузей народ-
ного господарства займалися й окремі наркомати, до-
кументи яких також зберігаються у фондах ЦДАВО
України. Документи обласних відділів НК та викон-
комів значно деталізують та конкретизують облікову
документацію центральних установ УРСР. Вони фіксу-
ють не лише безпосередньо втрати економіки (промис-
ловості, сільського господарства), а й масштаби зни-
щення та пограбування окупантами культурних над-
бань окремих областей. Результати роботи УРНК та
комісій окремих наркоматів використовувалися як під
час планування розвитку та відбудови господарства,
так і при складанні репараційних вимог до Німеччини
та її союзників. Тому документація обліку економіч-
них втрат УРСР за роки окупації є, загалом, достовір-
ною та повною. Вона висвітлює обсяг пограбування
та експлуатації Рейхом окупованої території України
й є надійним джерелом для вивчення цього питання.
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ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÊÅÐÀÌÎËÎÃ²×ÍÈÕ ÄÆÅÐÅË
Ó ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÌÓ ÌÓÇÅ¯-ÇÀÏÎÂ²ÄÍÈÊÓ

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÃÎÍ×ÀÐÑÒÂÀ

Описано ключові моменти формування керамологічної джерель-
ної бази в Національному музеї-заповіднику українського гончар-
ства в Опішному. Виділено створення структурних підрозділів
музею, які займаються її формуванням.
Ключові слова: керамологічні джерела, Національний музей-за-
повідник українського гончарства в Опішному, бібліотека, архів,
керамологічна колекція.

Термін «керамологія» походить від грецьких слів
«ceramos» (глина) і «logos» (слово, знання, вчення, на-
ука) і буквально означає «знання про глину». Відпові-
дно «українська керамологія» – наука, яка вивчає ук-
раїнське гончарство, кераміку. В літературі термін «ук-
раїнська керамологія» вперше з’явився 1995 р. у статті
О. Пошивайла – «Гончарство і Україна», в якій автор
закликав вивчати власну кераміку, знайдену на украї-
нських етнічних територіях і акцентував увагу на тому,
що «збірник має зінтеґрувати здобутки української
керамології в світовий науковий і культурний процес»
[1, 17]. Нині термін «керамологія» остаточно утвер-
дився в українській науковій літературі.

Зацікавленість керамологічними знаннями припа-
дає на останню чверть XVIII ст. Ще в 1786 р. А. Ша-
фонський детально описав Чернігівське намісництво,
в другому томі якого розміщена інформація про гон-
чарний цех у Чернігові, його структуру, звичаї й ос-
новні цехові знаки (прапор, сукно, цешка) [2, 301]. Це
перше письмове свідчення суто керамологічного спря-
мування, що дійшло до наших днів. Сплеск зацікавле-
ності керамікою в Україні припадав на першу полови-
ну ХІХ ст. Цьому сприяв розвиток археологічної діяль-
ності й, як результат, створення перших музеїв з ко-

лекціями кераміки (переважно, знайденої в процесі
розкопок археологічних пам’яток). В окрему наукову
дисципліну українська керамологія почала формува-
тися відносно недавно – з середини 1990-х рр. Рушій-
ним фактором цього процесу стало створення 1986 р.
в Опішному першої профільної керамологічної музей-
ної установи – Музею гончарства (доручення Ради
Міністрів УРСР від 11 березня 1986 р. і рішення Пол-
тавського облвиконкому від 12 серпня 1986 р.). На його
базі, через три роки, згідно постанови Ради Міністрів
України від 3 листопада 1989 р., почав розвиватися
Державний музей-заповідник українського гончарства
в Опішному – всеукраїнський центр дослідження, збе-
реження та популяризації гончарної спадщини України.
29 березня 2001 р. Президент України Л. Кучма підпи-
сав Указ «Про надання Державному музею-заповіднику
українського гончарства статусу національного».

На сучасному етапі розвитку керамології, вкрай
актуально систематизувати й аналізувати спадщину
попередників як основи подальшого наукового розвит-
ку, зайнятися розробкою теоретичних проблем науки,
вивченням умов становлення й розвитку керамології
в Україні. Основою розвитку будь-якої наукової дис-
ципліни є формування власної дослідницької бази
джерел. Вчені-керамологи у дослідженнях використо-
вують три основних джерела: керамологічні колекції,
письмові документи й аудіовізуальні матеріали. Ос-
кільки українська керамологія в окрему наукову дис-
ципліну сформувалася на базі Національного музею-
заповідника українського гончарства в Опішному, то
у цій статті відзначимо формування основних науко-
вих джерел у ньому. Так, невдовзі після створення,
Музей розробив наукову концепцію діяльності [3, 16–
18], основою якої стало:
– збирання кераміки та предметів побуту гончарів;
– формування національної скарбниці гончарних

виробів;
– проведення комплексних наукових експедицій на те-

риторії України та поза її межами, з метою вивчення
національного гончарного промислу, фіксації, опису
місцевих ремесел, сучасних форм їх побутування;

– наукове дослідження історичних шляхів від най-
давніших часів до сьогодення, його зв’язки з гон-
чарством інших народів та іншими видами народ-
ної творчості;

– вивчення особливостей розвитку та побутування
гончарства серед локальних груп українців, що
проживають за межами України;

– формування книгозбірні з питань гончарства,
складання бібліографічних показчиків з питань
функціонування гончарного промислу;

– формування національного архіву українського
гончарства;

– укладання картотеки и словника гончарів України;
– укладання словника народної гончарської термінології;
– написання «Енциклопедії українського гончарства»;
– створення каталогу-довідника творів українських

гончарів, які зберігаються в музеях та приватних
зібраннях;

– проведення симпозіумів гончарства, науково-
практичних конференцій, семінарів, практикумів
з проблем і питань гончарного промислу;

– видання щорічника наукових праць та щорічного
збірника польових етнографічних матеріалів, іншої
наукової та науково-популярної літератури про гон-
чарство, путівників, буклетів, художніх листівок,
брошур, плакатів, значків;

– видання ілюстрованих каталогів, альбомів з творів
народного мистецтва;
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– фільмування виробничих процесів, пов’язаних з
гончарством, звичаями та обрядами гончарів;

– формування фото-, фоно-, кінонегатеки народної
технології, побуту та виробів гончарів.
Таким чином, у створеній інституції були визна-

чені як пріоритетні керамологічні дослідження, так і
основні напрями формування колосальної джерельної
бази для їх розвитку. Вище перелічені аспекти наукової
діяльності більш активно стали розроблятися з 2000 р. –
від заснування Інституту керамології – відділення
Інституту народознавства НАН України. Вже з перших
років діяльності Музей гончарства став багатофунк-
ціональною керамолого-музейною установою, у струк-
турі якого діють, доповнюючи один одного, кілька
підрозділів, що займаються формуванням джерельної
бази керамології.

Найбільше багатство Музею гончарства – його
фондові колекції, що нараховують понад 50 тис. оди-
ниць зберігання (колекція глиняних виробів народних
майстрів-гончарів і художників-керамістів налічує біля
45 тис. одиниць). Глиняні вироби, що зберігаються у
фондах музею, представляють гончарство усіх етно-
графічних регіонів України, в усіх його проявах від
найдавніших часів до наших днів (є зразки цілих форм і
фрагментів кераміки, що датуються VI–ІІІ тис. до н. е.).
Уся колекція кераміки розділена на окремі сектори, які
формуються у відповідних напрямах: археологічна
кераміка, гончарство Правобережної та Лівобережної
України, Полтавщини, Опішні (давнє – кінець ХІХ ст.
– 1940-і рр.; сучасне – 1950-і рр. – наші дні), твори
сучасних художників-керамістів. В основу формуван-
ня цих секторів покладені кілька ключових принципів:
хронологічний, функціональний, географічний. На
території Музею постійно функціонують унікальні
керамологічні експозиції: Національна галерея мону-
ментальної й садово-паркової глиняної скульптури під
відкритим небом і Галерея символічних панно про-
відних художників-керамістів і гончарів України, в
яких представлені роботи як українських, так і зару-
біжних майстрів. Оскільки аналіз фонду кераміки Му-
зею гончарства, як і інших музейних керамологічних
джерел, занадто об’ємний, то це стане матеріалом для
подальшого окремого дослідження.

Великою групою керамологічних джерел є пись-
мові матеріали, в яких зафіксовано відомості про гон-
чарство у всіх його проявах, а також дослідження роз-
витку гончарного ремесла фахівцями різних напрямів.
Ці джерела діляться на дві групи: друковані та руко-
писні матеріали. З метою формування обох груп, у
Музеї створено два структурних підрозділи – бібліо-
теку й архів. 1987 р. засновано спеціалізовану бібліо-
теку з проблем гончарства України й інших країн – Гон-
чарську книгозбірню України – науково-дослідний ін-
формаційний центр, фонд якого становить майже 100 тис.
примірників. Нині бібліотека володіє найбільшим зібран-
ням літератури з проблем українського й світового гон-
чарства в Україні. У ній зберігається рідкісна літерату-
ра, що стосується проблем керамології, етнології, історії,
археології, мистецтва, музеєзнавства, традиційних ре-
месел і промислів. Представлені в бібліотеці також
видання з питань філософії, релігії, літературознавства,
публіцистики, твори класиків української і світової
літератури, мемуарні, періодичні видання (газети й
журнали), передусім «гончарні», з багатьох країн Євро-
пи та Північної Америки. У фондах бібліотеки зібра-
но понад 1000 томів довідкової літератури.

У 1992 р., з метою популяризації керамологічних
знань й акумуляції їх в окремих спеціалізованих дру-
кованих виданнях, у Музеї гончарства засновано но-

вий структурний підрозділ – видавництво «Українсь-
ке Народознавство». Останнє цілком орієнтоване на
популяризацію національних духовних цінностей, на-
родного мистецтва, зокрема гончарства як унікально-
го феномену етнічної культури. Це єдине наукове ви-
давництво, розташоване в сільській місцевості, але
обсяг матеріалів з проблем народного гончарства,
опублікованих видавництвом за період його діяльності,
перевершив усе, що було надруковано з питань кера-
мології протягом XIX–XX ст. Праці видавництва нео-
дноразово відзначалися нагородами престижних
вітчизняних конкурсів книговидавців. Першим його
серйозним науковим досягненням стало видання На-
ціонального культурологічного щорічника «Українсь-
ке Гончарство», перша книга якого вийшла 1993 р. До
кінця ХХ ст. світ побачили ще чотири книги [4]. Цей
збірник став помітною подією в популяризації кера-
мологічних матеріалів. Його цінність у тому, що в ньо-
му вперше комплексно друкувалися матеріали різних
авторів, у яких порушувалися питання формування й
збереження керамологічних колекцій у музейних зібран-
нях України, висвітлювалися події, пов’язані з відкрит-
тям музеїв гончарства в Україні, опубліковані матеріали
етнографічних експедицій гончарними центрами Украї-
ни, які ілюстрували стан дослідження гончарства в Ук-
раїні та за кордоном. В цілому ж, на думку керамолога
О. Пошивайла, «Українське Гончарство» було основ-
ним мас-медійним провідником ідеї організованого
структурування вітчизняної керамології [5, 225].

1993 р. у Музеї був створений Національний архів
українського гончарства, хоча матеріали для його фон-
ду збиралися з перших років діяльності музею. У фон-
дах архіву зберігаються кіно-, фоно- і відеозаписи, фо-
тографії, слайди, зроблені під час знаменних подій у
житті Музею гончарства (виставки, конкурси, симпозі-
уми, конференції), а також матеріали, привезені з кера-
мологічних експедицій, дисертації відомих дослідників
гончарства, особисті фонди українських учених, худож-
ників, краєзнавців, пов’язаних з вивченням і популяри-
зацією гончарства, виготовленням гончарних виробів.
Усі архівні матеріали систематизовані за окремими
напрямками, формується електронний банк даних. У
фондах Національного архіву українського гончарства
знаходиться понад 25 тис. одиниць зберігання.

В архіві сформована найбільша в Україні колекція
фільмів на теми гончарства, як українського, так і США,
Японії, Англії. Зйомкою й монтажем матеріалів займа-
ються співробітники, створеної одночасно з архівом,
Аудіовізуальної студії українського гончарства «Відрод-
ження». Вони спеціалізуються на пошуку, збиранні й
збереженні аудіовізуальних матеріалів про історію ук-
раїнського гончарства, особливості гончарного вироб-
ництва, форму й орнаментику гончарних виробів, спе-
цифіку інструментів гончарів, традиційний і сучасний
побут майстрів, займаються фотографуванням і фільму-
ванням виробничих процесів, пов’язаних з гончарством,
звичаїв та обрядів гончарів, особливостей традицій-
ного побуту. Нині жоден етнографічний або художній
музей України не займається створенням профільних
для нього фільмів (сюжетів) і не має підрозділів зі збе-
реження аудіовізуальних джерел. Створення та
діяльність в невеликому провінційному селищі Аудіо-
візуальної студії, яка самостійно займається зйомкою
відеосюжетів і створенням художніх фільмів – явище
унікальне не лише для Полтавщини, але загалом для
України. За роки існування студії, знято біля 4 тис. ві-
деосюжетів з проблематики українського гончарства.

Отже, завдяки широкомасштабній діяльності Націо-
нального музею-заповідника українського гончарства в
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Опішному, стало можливим створення унікальної дос-
лідницької керамологічної джерельної бази. Відносно
невеликий період діяльності музею (14 років) зробив
можливим створення наприкінці 2000 р. нової академіч-
ної керамологічної інституції – Інституту керамології –
відділення Інституту народознавства НАН України, яка
спеціалізується на вивченні гончарства й утвердженні
української керамології як повноправної науки.
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У статті досліджується проблема взаємодії між музеями, з однієї
сторони, та суспільством – з іншої. Висвітлено поняття музейна
комунікація, розглянуто її види, проаналізовані перспективи впро-
вадження та використання Інтернет-технологій у сфері музей-
ної комунікації, на прикладі музейних установ України.
Ключові слова: музей, музейна комунікація, новітні інформаційні
технології, Інтернет-ресурси.

Музейний світ – це середовище, в якому нагро-
маджуються пам’ятки природи, матеріальної та духов-
ної культури, що мають художнє, історичне, етногра-
фічне та наукове значення. Сучасний музей є цілісним
вираженням духовних устремлінь культури минулого
і сьогодення. Незважаючи на розвиток новітніх тех-
нологій, музеї не втратили свого значення у сфері не
тільки культурного, а й загального розвитку людини,
як повноцінної, багатосторонньої особистості. Зараз
у світі ледь не щодня відкривається новий музей і за
останній час їх стало більше, ніж за останні півстоліт-
тя. Триває виставковий підйом, витягуються із запас-
ників і сховищ унікальні музейні предмети, які стають
експонатами. В музейному середовищі відвідувач всту-
пає в діалог культур. Слухач на різних рівнях сприй-
має музейні цінності, за допомогою розуміння, співпе-
реживання, пояснення, аналізу і споглядання, і навіть
в окремих випадках – дотику до артефакту. Занурення
у самобутній світ музею вимагає певної самовіддачі,
душевних зусиль, а часом подолання стереотипів,
внутрішніх і зовнішніх бар’єрів. Якщо погляди відвіду-
вачів відповідають культурним і науковим нормам
музейних фахівців, то між ними виникає порозумін-

ня, змістовна розмова, а висвітлений музейними пра-
цівниками матеріал буде сприйнято і засвоєно. В цьо-
му і полягає елементарний акт комунікації в музеї.

Проблемою еволюції й адаптації комунікаційних
технологій для сучасних потреб музеїв займалися
Н. Борисова [1], Є. Дашкова [5], Я. Долак [2], В. Ду-
кельський [3], Є. Івушкіна [5], Н. Толстая [6], Е. Сав-
руцька [7], О. Сапанжа [8]. Дослідники аналізували існу-
ючі технології та розробляли нові підходи до взаємодії
музеїв між собою та з їх потенційною аудиторією в ко-
мунікаційному середовищі. Досліджували можливості
використання музеями нових способів спілкування за
допомогою інформаційних технологій, що дозволяло б
їм спростити ознайомлення суспільства із музейним
фондами, розширити міжмузейні зв’язки та інтегру-
ватися в світове музейне співтовариство. Аналіз нау-
кових джерел дає змогу стверджувати, що в Україні ця
проблема мало досліджувалася. Лише Р. Романовська
комплексно розглядає новітні форми та методи музей-
ної комунікації і висвітлює перспективи використан-
ня інформаційних технологій у музейній діяльності [9].

На сьогодні існує проблема оновлення та викори-
стання нових форм і методів взаємодії музеїв у своєму
внутрішньому і зовнішньому середовищі. Практично
залишається невирішеним питання ефективної модер-
нізації комунікації у музейній сфері, відповідно запи-
там XXI ст., що несе в собі підґрунтя для застосування
новітніх технологій у роботі музейного працівника, та
дає змогу розширити й інтегрувати зв’язки музею у
соціумі. Музейна комунікація має стати рівним, бага-
тостороннім діалогом в ході якого буде активізуватися
на найвищому рівні увага задля сприйняття інформації.
Метою статті є аналіз перспектив використання Інтер-
нет-технологій у сфері музейної комунікації.

Комунікація (з лат. роблю спільним, пов’язую) –
це процес обміну інформацією від однієї до іншої осо-
би. Комунікація – це інформаційний зв’язок суб’єкта
(відправника інформації) та об’єкта (її отримувача), а
спілкування – це зв’язок співрозмовників, «співучас-
ників спільної справи». Комунікацію розрізняють як
монолог або як спілкування-діалог. Комунікація про-
тікає за допомогою якого-небудь носія. Це можуть бути
матеріальні об’єкти, знакові системи, мова, логічні
конструкції, ментальні форми та інші вияви. Комуні-
кація може здійснюватися за допомогою тексту або
іншого носія інформації, якщо суб’єкти комунікації не
вступають у прямий контакт. Головна риса комунікації
– наявність можливості для суб’єкта зрозуміти та про-
аналізувати ту інформацію, яку він отримує.

Поняття «музейна комунікація» ввів у науковий
обіг 1968 р. Д. Камерон. Його роботи виявилися пово-
ротними у розвитку музеєзнавства і дозволили по-но-
вому поглянути на музей як на місце, в якому створені
всі умови для «спілкування відвідувача з експоната-
ми». Відвідувач вступає у контакт з музеями, коли ог-
лядає його експозиції, бере участь у всіх запланова-
них заходах, спілкується із його співробітниками, пе-
реглядає тематичні музейні видання [4]. Комунікацій-
не середовище музею є складним багатостороннім
процесом взаємодії. В основі діяльності сучасного
музею лежить музейна комунікація, що реалізується
за допомогою науково-фондової, науково-дослідниць-
кої, експозиційної та екскурсійної роботи. З них перші
два напрями – це взаємодія між музеями та його праці-
вниками на професійному рівні, інші види музейної
діяльності здійснюються між співробітником музею і
його відвідувачем. Музеї являються активними учас-
никами соціального життя країни. Поступово вони
стають важливим елементом соціуму, до якого кожен
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може звернутися за задоволенням потреби у знаннях,
враженнях і спілкуванні. Актуальним на сьогодні є
змінити підходи музейної комунікації із відвідувачем:
від спонтанно-епізодичного контакту – до програмно-
систематичного. Музеї співпрацюють із представника-
ми органів влади, журналістами, фахівцями різних га-
лузей. Музейні фахівці намагаються розширити та вдос-
коналити якість запропонованих послуг, що надаються,
тому впроваджують у свою практику інноваційні техно-
логії, що дає змогу покращити комунікаційні зв’язки
між аудиторією та музеями. Музей, який не застосо-
вує у своїй діяльності новітні технології, приречений
залишитися невідомим для більшості спільноти [8]. До
музейної комунікації, в рамках сучасного інформацій-
ного суспільства, можна віднести:
1). наявність у музею певної ніші в інформаційному

просторі (в якості пріоритету, поряд з накопичен-
ням, збереженням і трансляцією культурних ціннос-
тей, виходить і робота із «глядачем»);

2). присутність сучасних форм взаємодії музею з інши-
ми музеями і відвідувачами – актуальні і співвіднос-
ні з рівнем розвитку суспільства, відповідають су-
часним запитам;

3). розробка нових способів для експонування предмет-
ів, адже музей повинен бути «рухливим», постійно роз-
робляти нові виставки та способи подачі інформації;

4). можливість застосовувати новітні технології для
створення експозицій – більш цілісні і контекстні,
необхідні програми, розраховані на різні групи
«глядачів», в залежності від віку чи рівня підготовки
до сприйняття інформації;

5). певна доступність до фондів для дистанційного оз-
найомлення і опрацювання (створення Інтернет-ка-
талогу) [2, 106].
Музейна комунікація може бути зовнішньою, ло-

кальною і міжмузейною, представляючи різні техно-
логії взаємодії. Зовнішня комунікація спрямована на
спілкування поза межами музею. Завдяки мережі Інтер-
нет, як комунікаційного механізму, зросла роль вірту-
ального спілкування. Музеї створюють акаунти у по-
пулярних соціальних мережах, ведуть блоги (гібрид
щоденника і журналу в режимі онлайн, для якого ха-
рактерне хронологічне розташування інформації), ак-
тивно розпочинають спілкуватися з аудиторією всьо-
го світу. Приміром, музей Булгакова у м. Київ [http://
bulgakovmuseumkiev.blogspot.com/] регулярно додає
записи у блог, в текстовій формі пов’язаних із біогра-
фією Булгакова, зображення портретів письменника та
документальні фільми, які описують його життя.
Рівненський краєзнавчий музей [http://oblmus.ucoz.ua/
blog/] використовує блог лише як майданчик для по-
ширення музейних новин. Донецький краєзнавчий
музей [Doneckist.blogspot.com] у блозі приділяє знач-
ну увагу опису діяльності музеїв Західної Європи.
Однією з головних складових блога є його зміст, акту-
альність та затребуваність, наповнення блогу як для
спеціаліста із музейної галузі, так і для інших відвіду-
вачів Інтернет. Інформація повинна оновлюватися, так
як блог – це власне щось середнє між щоденником,
журналом і своєрідним сховищем інформації, або, нав-
паки, являється «обмінником» думок.

Створення і підтримка музеями власного сайту
допомагає вирішити декілька завдань: залучення ува-
ги широкої громадськості; формування сприятливого
іміджу в музейному середовищі. Сайти музею набу-
вають все більше інтерактивних рис, мотивуючи сус-
пільство до спілкування з музеями. Потрібно розміщу-
вати максимально велику кількість цифрових зобра-
жень (можливість збільшити, повернути) та відеома-

теріалів експонатів, що може привести не тільки до
зростання віртуальних відвідувачів, але й до збільшен-
ня співробітництва між музеями. Якісно зроблений
веб-сайт не лише в загальних рисах знайомить його
відвідувачів з музеєм, а й дає їм повне уявлення про
його тематику і додатково залучає туристів з інших міст
і країн. Розмови про те, що наявність Інтернет-сторінки
музею позбавлятиме його реальних відвідувачів, не
мають під собою ніяких підстав. Навпаки, як показує
практика, це дієва реклама сьогодення. Хоча найчас-
тіше музеї створюють у мережі Інтернет статистичну
сайт-візитівку, яка не має істотного значення в комуні-
каційному механізмі взаємодії, також надаються для
ознайомлення короткі контактні дані, а в окремих ви-
падках і план проведення виставок. Багато музеїв вик-
ладають на сайтах спеціальні підготовчі матеріали для
відвідин музею (в короткій формі опис найцікавіших
експонатів) та відповіді на запитання, які найчастіше
задають відвідувачі [4, 12].

Ефективність комунікаційної діяльності підви-
щується за проведення різноманітних музейних заходів,
що мають освітню та просвітницьку спрямованість. Се-
ред найбільш популярних можна назвати уроки, прове-
дені на базі музейних закладів. Відеоматеріали з прове-
дених занять розміщуються у вільному доступі на сай-
тах музею і вчителі зможуть їх використовувати та де-
монструвати в ході навчального процесу. Наприклад,
управління освіти Львівської міської ради, спільно з
музеями, провели уроки для кількох шкіл міста. Про-
ведення інтегрованих уроків у музеях міста відбуваєть-
ся в межах проекту «Єдиний освітньо-культурний
простір м. Львова». Навчання відбувалося у національ-
ному музеї А. Шептицього, Львівському природничо-
му музеї, Львівській картинній галереї. Музеї таким
чином залучають до співпраці молоде покоління.

Прикладом може бути діяльність музею Гетьман-
ства [http://www.getman-museum.kiev.ua/], який для
вдосконалення свого Інтернет-ресурса розмістив ан-
кету. Її потрібно заповнити кожному відвідувачеві сайта
й як вказується в заголовку запитальника – всі відповіді
будуть розглянуті та допоможуть працівникам музею
поліпшити його роботу. Анкета включає 11 питань,
деякі з них мають до 6-ти можливих варіантів відпов-
ідей, плюс «відкритий» варіант. Ці 11 запитань умов-
но можуть бути розділені на дві змістовні групи. Пер-
ша (загального характеру) стосується відвідувача (вік,
місце проживання, освіта), інша – пов’язана з інфор-
маційним наповненням сайту та його дизайном.

Інтерактивність сайту полягає у підтримці зв’язку
між відвідувачами та адміністрацією в режимі реально-
го часу: для цього існують системи онлайн-чатів (мит-
тєвий обмін повідомленнями на сайті), онлайн-консуль-
тацій тощо. На сайтах музейними співробітниками ство-
рюються форуми для обговорення актуальних тем му-
зейної справи. Типовий web-форум – це розділ на сайті,
в якому відвідувач може залишити повідомлення і при
цьому воно буде доступне для читання іншим відвідува-
чам сайту. Окремо взята тема по суті являє собою тема-
тичну гостьову книгу. Користувачі можуть коментувати
тему, яка сподобалася, ставити питання й отримувати
відповіді, а також самі відповідати на запитання інших
користувачів форуму, давати їм поради і вести диску-
сію. Усередині теми також можуть влаштовуватися опи-
тування (голосування), для з’ясування думки певної ча-
стини суспільства щодо окремих подій. Питання та
відповіді зберігаються в базі даних форуму і надалі мо-
жуть бути корисні як учасникам форуму, так і будь-яким
користувачам мережі Інтернет, які можуть зайти на фо-
рум, знаючи адресу сайту або отримавши його від по-
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шукових систем під час пошуку інформації. Найпоши-
реніша ієрархія форуму – це розділ, тема, повідомлення
[9]. На одних форумах можна вільно писати повідом-
лення, а на інших потрібно перед цим зареєструватися.
Використовується в окремих випадках змішаний доступ
до тем, коли певна частина їх прихована та доступна
лише працівникам музею, скажімо, коли там обгово-
рюється внутрішній робочий процес. Можна додавати в
повідомлення картинки, використовувати графічні
«смайлики» (символи або піктограми, які позначають
емоції), розфарбовувати текст повідомлення різними ко-
льорами тощо.

Перевагами Інтернет-форумів є, по-перше, відсут-
ня необхідність здійснювати переїзди до місця прове-
дення форуму (досить включити комп’ютер і набрати
електронну адресу), а по-друге, економія часу і гро-
шей за участі у форумі. Недоліки форумів: треба мати
мінімальні навички у володінні комп’ютерною техні-
кою (елементарні знання із використання програмно-
го забезпеченням комп’ютера, та вільно користувати-
ся мережею Інтернет), а крім цього – для певної час-
тини аудиторії слухачів важко контактувати, вести дис-
кусії з опонентами, які перебувають на певній відстані
від співрозмовників [5, 21].

Особливим є форум Національного художнього му-
зею України [http://namu.kiev.ua/]. Він поділений на дві
частини: перший розділ є майданчиком для предметно-
го і професійного обговорення, в іншому ведеться спілку-
вання на різні загальні теми, в якому беруть участь всі
бажаючі і це не потребує додаткових знань з тематики
дискусії. На форумі влаштовано також обговорення ко-
мерційної складової життя художника (продаж робіт).

Гостьова книга – це сторінка, розділ на сайті, в
якому відвідувачі можуть залишати свої відгуки, зау-
важення, привітання, побажання, коментарі, які адре-
суються адміністратору, керівництву сайту або іншим
його відвідувачам. Кожен відвідувач може залишити
своє повідомлення. Гостьова книга додає інтерактив-
ності сайту і використовується для організації зворот-
ного зв’язку з відвідувачами. Скажімо, Херсонський
краєзнавчий музей [http://hokm.ks.ua/promuzey.html]
використовує можливості гостьової книги для покра-
щення якості свого сайту і його вмісту. В його гостьовій
книзі чимало пропозицій, де відвідувачі пропонують
теми для проведення майбутніх виставок, запитують
про присутність вільних вакансій у музеї.

Музеї України масово створюють свої сторінки і
на веб-сайті Вікіпедії. Вікіпедія – це вільна електрон-
на енциклопедія, яку може кожен редагувати (за ви-
нятком авторських статей). Музейні працівники пи-
шуть статті про власні музеї, вони в початковому ва-
ріанті виражають певну позицію автора, тому корис-
тувачі, не згодні з поданими твердженнями, мають
можливість, попередньо ознайомившись із правила-
ми роботи на ресурсі, виправляти інформацію.

Наступним компонентом зовнішньої комунікації
в діяльності музеїв є зв’язки з громадськістю, за допо-
могою публікацій у друкованих та електронних ЗМІ.
Такими виданнями є «Музеї України», «Музейний
простір України» тощо. Важливими є сюжети на радіо
і телебаченні (наприклад, фільм «Національний музей
України», знятий 1997 р. режисером Г. Десятником;
його можна вільно переглянути й у мережі Інтернет);
реклама – створення банерів на сайтах музею, розмі-
щення спливаючих заміток про музеї на популярних
сервісах; друк буклетів і розсилка їх електронних копій
на різні електронні адреси, виставлення їх на сайтах
музеїв, де кожен може їх відкрити й ознайомитися з
основною інформацією про музей та прейскурантом

на його послуги; розміщення великих біг-бордів у гро-
мадських місцях. Все це сприятиме формуванню по-
зитивного іміджу музею. Наприклад, у центрі м. Умань
на будинку Центральної бібліотеки прикріплений рек-
ламний щит Історико-архітектурного заповідника
«Стара Умань», на якому розміщується коротка кон-
тактна інформація і, що важливо, є в наявності адреса
сайту організації. Завдяки цьому, кожен бажаючий
може швидко ознайомитися із життям заповідника,
дізнатися про поточні виставки та відвідати їх.

Внутрішня комунікація – це безпосереднє спілку-
вання музейного фахівця й аудиторії, де немає необхі-
дності використання електронних ресурсів. Це можуть
бути лише окремі елементи інтерактивних технологій,
продемонстрованих за допомогою новітніх технологій
при показі певних експозицій [9, 85]. Наступним видом
є комунікації, що сприяють обміну інформацією між
музеями. Особливе значення має практична реалізація
ідеї музею, відкритого для дослідників. Обслуговуван-
ня запитів зовнішніх дослідників – від учених до аспі-
рантів – слід розглядати як найважливішу функцію
музею. Тільки за цієї умови можна буде налагодити
постійну взаємодію з представниками академічної та
прикладної науки, домогтися ефективного використан-
ня результатів їхніх досліджень у музейній роботі [8].

В 2005 р. був розроблений Інтернет-проект жур-
налу «Музейний простір України», який діє у рамках
програми «Центр розвитку музейної справи» міжна-
родного фонду «Україна 3000». На його базі також був
створений професійний музейний портал. Інтернет-
версія журналу містить інформацію більш, ніж про
1000 музеїв і галерей, а також має каталог декількох
сотень музейних сайтів. Тут щоденно висвітлюються
новини найважливіших моментів із життя музеїв Ук-
раїни, розташована довідкова інформація з різних пи-
тань музейної справи. Тут присутня й інформація про-
фесійного характеру, яку можна обговорити на форумі
і на Інтернет-конференції, які організовуються на май-
данчиках веб-версій журналу. Це дає музейним фахів-
цям нові можливості для контактів, а також розширює
аудиторію спілкування. «Музейний простір України»
є цікавим як для музейного працівника, так і звичай-
ної людини. У структурі ресурсу передбачені розділи
з професійною інформацію та загальними відомостя-
ми. Необхідність створення цього ресурсу полягала в
тому, що, по-перше, через нестачу професійного
спілкування, Інтернет стає тим майданчиком, де ство-
рюються додаткові можливості для безбар’єрної взає-
модії між музейщиками. По-друге, Інтернет, набирає
все більшої популярності і тепер турист, який їде по-
дорожувати, переглядає, які пам’ятки є на цій тери-
торії, а існування такого порталу полегшує збір даних.
Основною перевагою Інтернет-видання є оперативна
публікація різних статей та повідомлень з будь-якої
тематики, часом можливість самостійного виставлен-
ня, обговорення їх на форумах або Інтернет-конферен-
ціях, а також у подальшому, за згодою, особистому
листуванні між авторами та опонентами.

«Музейний портал» містить інформацію про
найбільші музеї України та світу. Тут є можливість
переглянути інформацію, яка буде цікавою для про-
фесійних музейних фахівців. Міжмузейні портали
відіграють величезну роль в наданні однакових мож-
ливостей доступу населенню до огляду музейних ко-
лекцій у віртуальному просторі, як великих, так і ма-
лих музеїв. Значний обсяг інформації становлять по-
відомлення про минулі й майбутні конференції, збірни-
ки статей, журнали, переліки музейних організацій,
каталоги, довідники, словники, широкий спектр пра-
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вових і законодавчих актів, зокрема проекти законів у
галузі культури тощо. Подібна інформація робить сфе-
ру музейної діяльності більш привабливою як для са-
мих співробітників, так і для відвідувачів [6, 56].

Найпоширенішим видом міжмузейної комунікації,
ймовірно, являється електронна пошта. Цей вид спілку-
вання відрізняється оперативністю, конфіденційністю,
динамічністю і потенційною можливістю виходу прак-
тично на будь-якого фахівця в кожному музеї. В
більшості випадків електронну адресу можна знайти
на сайтах музеїв у розділі контакти. В Інтернеті на сьо-
годні можна отримати величезну кількість інформації
про музеї України та світу безкоштовно і швидко за-
писавшись на їхні оновлення через e-mail. Це й інфор-
маційні бюлетені конференцій, плани роботи, сценарії
виховних заходів та екскурсій музеїв. Негативною сто-
роною такого зв’язку є те, що він не є публічним, суть
розмови залишається відомою лише певній частині
спеціалістів. Такий спосіб комунікації стає все попу-
лярнішим і, безумовно, найближчим часом, коли
більшість фахівців з музеїв України матимуть власні
e-mail’и, кожен зможе написати науковцеві й отрима-
ти аргументовану відповідь на своє запитання [1].

Отже, музейне співтовариство виходить на новий
рівень розвитку в сучасному суспільстві. За мінливих
соціальних умов, музеї, залишаючись хранителями
культурної спадщини, переживають серйозні транс-
формації, перетворюючись на систему все більш
відкриту суспільству, орієнтовану на задоволення його
запитів своїми колекціями і науковими досягненнями.
Протягом двох десятиліть розвиток музеїв розглядав-
ся як модернізація сформованих видів і форм їх діяль-
ності. Сьогодні очевидні зміни в традиційній струк-
турі музейної роботи. Музеї України, долаючи консер-
ватизм, старі неефективні методи роботи, розпочина-
ють використовувати інформаційні технології, що,
передусім, виявляється в процесі музейної комунікації.
Проблема використання Інтернет-технологій у кому-
нікаційній складовій музейної сфери потребує подаль-
шого дослідження, оскільки їхнє вміле застосування
розширить та якісно оновить сфери послуг, що нада-
ють музеї. В Україні такі можливості не використову-
ються повною мірою, через недостатнє залучення дос-
віду застосування Інтернету в музейній діяльності за-
рубіжними колегами та незадовільну матеріально-тех-
нічну базу українських музеїв.
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ÏÓÍÊÒÀÕ (íà ïðèêëàä³ Ê³ðîâîãðàäà)

Стаття присвячена дослідженню специфічного «музейного»
відношення до найменувань та перейменувань населених пунктів
та їх об’єктів. У статті пропонується розглядати місто Кіро-
воград як особливого виду «музей під відкритим небом». Це ви-
магає концептуального підходу в міській топонімічній політиці.
У статті аналізується топонімічна ситуація в дорадянський і
радянський період життя міста. Розглядається проблема істо-
ричності назв міських об’єктів. Пропонується методика визна-
чення рейтингу історичних назв, а також сформовано 12 кон-
цептуальних підходів проведення топонімічної політики у місті.
Ключові слова: топоніми, політика, методика, рейтинг, істо-
рична назва, концепція.

Топоніміка загалом, і топоніміка населених пунктів
зокрема, покликані, перш за все, допомагати орієнту-
ватися в просторі, допомагати легко знаходити по-
трібний об’єкт чи адресу. Саме цю просту потребу за-
безпечує поділ вулиць на головні та другорядні (аве-
ню та стріти), з присвоєнням першим порядкових но-
мерів у Нью-Йорку. Втім, людина, за твердженням
З. Странського, є носієм специфічного «музейного»
відношення до дійсності, що привело в ході історії до
тенденції збереження і показу вибраних предметів, які
відображають минуле не тільки окремих особистос-
тей – носіїв цього відношення, а й значних соціальних
груп, якими є нації, етноси, професійні групи, жителі
населених пунктів тощо [1, 18–19]. Від себе додамо,
що, крім сказаного, «музейне» відношення до дійсності
відображає видове прагнення людини зберігати істо-
рично значимі у різних часових та географічних мас-
штабах події, явища, особистості, що знайшли своє
відображення у назвах певних географічних реалій, які
й представляє топоніміка населених пунктів. Остання
ж, крім потреби легкості орієнтування в просторі міста
чи села, покликана реалізувати значно складніше зав-
дання – видову потребу людства у збереженні минуло-
го в назвах. Відповідно, населенні пункти виступають
своєрідними музеями під відкритим небом, де архі-
тектура, монументальне мистецтво та пам’ятки історії
виступають у ролі постійно діючих експозицій, а на-
зви міст і селищ, з їх вулицями й площами – етикета-
жем. Однак будівництво музейної експозиції вимагає
розробки її концепції, що вимагає й концептуального
відношення до етикетажу, а в нашому випадку – до
найменувань та перейменувань міських, селищних і
сільських об’єктів.

Ця стаття підготовлена за матеріалами, розробле-
ної авторами «Концепції топонімічної політики в місті
Кіровограді» ще наприкінці 1990-х рр. Її матеріали вже
були частково використані нами у статті «Вибір кри-
теріїв оцінки історичної значимості міської топонімі-
ки», опублікованої 1998 р. [7; 8]. Втім, нова історична
реальність, породжена Євромайданом, анексією Ро-
сією Криму й окупацією частини Донбасу, ознакою якої
є потреба українського суспільства розпрощатися з
рештками радянського минулого, що супроводжуєть-
ся не тільки «ленінопадом», але й перейменуваннями
вулиць і площ, вимагає знову підняти питання про кон-
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цептуальне, «музейне» відношення до топоніміки на-
селених пунктів України.

Загалом, у соціумах проблема вироблення концеп-
туального відношення до топонімічної політики стає
надзвичайно актуальною в перехідні періоди форму-
вання нової історичної реальності (виникнення неза-
лежних держав, внаслідок розпаду імперій, становлен-
ня нових політичних режимів, боротьба за неза-
лежність і територіальну цілісність держав тощо), коли
нові явища намагаються утвердитися шляхом форму-
вання нової політично та національно забарвленої то-
поніміки як фактору однієї з найпоширеніших і най-
дешевших форм пропаганди нового. Такий перехідний
період переживає й Україна з 1991 р., що виявляється
не тільки у перехідних формах економіки, політичної
влади, свідомості, створенні нової ідеології, але й ви-
робленні та прийнятті населенням нової символіки, яка
відображається також у міських топонімічних назвах.

Виважена концептуальна політика в царині міської
топоніміки є надзвичайно актуальною й для Кірово-
града, адже, незважаючи на двадцять четвертий рік не-
залежності України, це місто, як і більшість її населе-
них пунктів, все ще залишається своєрідною оазою
символіки країни, що вже давно не існує (СРСР). Ос-
таннє виявляється в заідеологізованих радянських на-
звах як самого міста, так і його об’єктів, що не мають
прямого відношення до власної історії. На часі постає
завдання утверджувати ідею незалежної держави й
історико-культурної значимості національних, політич-
них та культурних діячів, що боролися за незалежність
України, відстоювали та розвивали українську культу-
ру. Цей процес у Кіровограді відбувається на тлі по-
лемічної боротьби між прибічниками нової історич-
ної реальності та її противниками, тобто, концепту-
ально політика найменувань–перейменувань міста та
його об’єктів зводиться до двох підходів: 1) максималь-
но зберегти старі радянські та імперські назви; 2) мак-
симально впровадити нові назви, що відображають
реалії власне української історії та культури. При цьо-
му, протидіючі сили апелюють до історичності назв,
як тих, що виникли в радянський період, так і тих, яки-
ми пропонується їх замінити. В результаті, перейме-
нування, як правило, приурочуються до певних юві-
леїв, урочистих подій і носять стихійний, не послідов-
ний характер, тим часом як основна частина назв
міських об’єктів, у центральній частині міста, як і сама
назва – Кіровоград, – залишаються радянськими. При
цьому виникає реальна загроза знищити не тільки не-
гативні вияви радянського періоду в топоніміці міста,
але й позитивні напрацювання минулого у цій царині.

Тому автори статті ставлять за мету сформувати
концептуальний підхід до топонімічної політики в на-
селених пунктах України, який міг би спиратися на
критерії оцінки історичної значущості назв міських
об’єктів як інструменту вибору найбільш оптималь-
ного варіанту, під час їх найменування чи переймену-
вання, а також розробити етапи реалізації самої топо-
німічної концепції. Відповідно, запропоноване концеп-
туальне бачення топонімічної політики в м. Кірово-
граді, покликане знайти серединний шлях, який би до-
поміг зрушити з місця процес виважених переймену-
вань по всій Україні.

Перш за все варто зупинитися на питанні: що варто
розуміти під історією? Традиційно тут існує два підхо-
ди: 1) онтологічний, згідно якого, історія вивчає процес
розвитку людського суспільства або об’єктів, створених
ним, у всій повноті, конкретності та різноманітності за
епохами, країнами, окремими людськими колективами
[4, 5]; 2) аксіологічний (цільовий), в основному, спів-

звучний єзуїтському принципу: «Мета виправдовує
засоби», який є основою привнесення в історію Висо-
кого Сенсу і є виправданням самої історії [5, 34].

Перше розуміння орієнтує на збереження всіх
фактів історії й історичних назв, незалежно від їх оці-
нки з погляду сьогодення і тим самим розширює мож-
ливості у формуванні інструментальної бази вивчен-
ня історії в цілому. Воно репрезентує лінійне розгор-
тання часу, яким і є власне історичне його сприйняття.
Завдяки дії цього принципу, філологи знаходять серед
українських топонімів і гідронімів назви, що своїм
походженням завдячують першим індоєвропейцям,
індоіранцям, скіфам, германцям, тюркським кочови-
кам, раннім слов’янам тощо і є свідченням багатого
етнічного минулого населення України зокрема Кіро-
воградської обл. [6, 3–5,51].

Інше розуміння приводить до звуження кількості
історичних фактів, назв в якості бази пізнання історії,
залишаючи і формуючи тільки позитивні, з погляду
сьогоденних політичних інтересів. Його можна було б
назвати ще месіанським. В ідеальній формі він перед-
бачає повне заперечення попередніх історичних епох
і початок відліку часу від новоутвореного періоду. За
своєю природою, це є переворот, який породжується
культурними (наприклад, утвердження християнства,
що прагнуло заперечити й знищити язичництво та па-
м’ять про нього) і соціально-політичними (наприклад,
Велика французька) революціями. Прикладами тако-
го месіанського тлумачення історії, що безпосередньо
стосується нашого краю, є ліквідація польською та
російською монархіями козацьких полкового і палан-
кового територіальних устроїв, утвердження назви
Новоросії за землями, які раніше належали Війську
Запорозькому, Туреччині, Кримському ханству, чис-
ленні політичні перейменування топонімічних
об’єктів, у тому числі заміна первинної назви міста
Єлисаветграда революційними псевдонімами лідерів
більшовизму Зінов’єва та Кірова та подібне перели-
цювання вулиць (в обласному центрі майже третина –
54 з 174). Утвердження саме цього тлумачення історії
й історизму може призвести до абсурду, оскільки, з
одного боку, відкриває шлях для перейменування
більшості гідронімів півдня України – не те, що не
українських, але й не слов’янських, – а з іншого – про-
лонгує в майбутнє на невизначений час практику пе-
рейменувань, залежно від політичної доцільності.

Сьогодні ми стоїмо перед фактом сприйняття історії
більшості населених пунктів України під подібним ак-
сіологічним кутом зору, внаслідок намагання некритич-
ної заміни назв, які сформувалися у попередній період
історії України. При цьому виникає загроза «виплесну-
ти разом з водою і дитину» – позбутися пам’яток знач-
ної частини місцевої історії, відображеної у назвах
вулиць і провулків. Прикладом подібного заангажова-
ного підходу є пропозиція надати Кіровограду нову,
не пов’язану з колоніальним періодом назву, перейме-
нувати всі центральні вулиці на честь корифеїв украї-
нського театру, не помічаючи при цьому однобокість
сприйняття культури та нехтування історією цих ву-
лиць, зневагу до людських поколінь (тих же акторів),
у житті яких ці назви не були порожнім звуком, а мали
конкретне, часто навіть інтимне значення.

На нашу думку, обидва підходи щодо розуміння
історії й історичності можна не протиставляти, а взає-
модоповнювати, розділивши їхні сфери. Сферою он-
тологічного підходу повинна стати монументальна
грань історії, що зокрема відображена у топонімічних
назвах, а сферою аксіологічного підходу має стати
полемічна грань історії, тобто, трактування й інтер-
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претація історичних подій та фактів, полем діяльності
якої буде наукова та популярна літератури, засоби ма-
сової інформації тощо. Адже символи, в тому числі й
символи, відображені в топоніміці та монументально-
му мистецтві, не живуть самі по собі. Вони актуалі-
зуються лише в людській свідомості і цю свідомість
потрібно змінювати. Прикладом може бути назва міста
Єлисаветград, яка походить від назви фортеці Св. Єли-
савети, побудованої за наказом російської імператриці
Єлизавети Петрівни, а тому й акцент потрібно стави-
ти на святості, а не царственості іменного патрона
нашого міста, адже св. Єлисавета є загальнохристи-
янською святою і навіть шанується мусульманами [7;
8, 57–58]. Так само і назва вулиці Двірцева є за своєю
природою адресною, оскільки вказує на місце знаход-
ження найбільш презентабельної архітектурної спору-
ди в місті – палацу (імператорської ставки) й у цьому
контексті варто говорити про здобуток місцевих буді-
вельників, приналежність цієї споруди до європейсь-
кої архітектурної класики, завдяки авторству архітек-
тора голландського походження В. Верлона, а не про
тимчасову присутність у місті Романових [7]. Із кава-
лерійським училищем, від якого походить назва вулиці,
тісно пов’язана історія УНР і Української держави та
її діячів (генерал-хорунжі Є. Білецький, А. Голуб,
О. Дорошкевич, полковники Г. Адамович, М. Верге-
лес, Б. Гомзин та багато ін. ), деяких українських митців
(А. Ждаха, В. Арнаутов, М. Аркас). Загалом, не варто
віддавати на відкуп чужим, те, що безболісно може
стати своїм – українським і при цьому не фальсифіку-
вати історію міста, представлену в назвах його вулиць.

Топонімічне середовище будь-якого міста складають
його назва, а також агороніми (назви міських площ і
майданчиків) та годоніми (назви лінійних об’єктів у місті
– вулиць, провулків, проспектів, бульварів, проїздів
тощо). Подивимося на топонімічну ситуацію агоронімів
та годонімів Кіровограда, порівнюючи назви, що сфор-
мувалися протягом двох епох: 1) від моменту виник-
нення міста 1754 р. – до 1919 р. (дорадянський пе-
ріод); 2) 1919–1991 рр. (радянський період).

Це 174 назви першого періоду та 790 назв друго-
го, розподілених на 25 семантичних груп. На першо-
му етапі домінували ландшафтні, прикметні, релігій-
но-церковні, військові, адресні та напрямкові назви,
причому військові назви можна віднести і до адрес-
них, і до професійних, оскільки вказували на місце
дислокації військових об’єктів. Загалом, ці семантичні
групи назв (за винятком деяких релігійно-церковних)
відносять до природно виникаючих, тобто, назва без-
посередньо характеризує під певним ракурсом сам
об’єкт і є результатом колективної творчості жителів
вулиці, району чи всього міста. Прикладом є назви
таких районів, як Велика, Озерна і Солодка Балки,
Катранівка, Кущівка, а також годоніми, типу Спуск-
ний, Загорний, Голубиний, Болотяна, Московська, Бе-
реславська, Запорозька, Українська, Козацький тощо.
Зазначені годоніми не нав’язувалися адміністративно,
їх найменували самі жителі, реагуючи на особливості
ландшафту, соціального й етнічного складу населен-
ня, їх занять: пров. Спускний – орієнтує на спуск до
р. Біанки; пров. Загорний – розташований за горою, у
заплаві р. Біанка; пров. Голубиний і зараз характери-
зується значною кількістю голубівників; вул. Болотя-
на – виникла на місці болота в заплаві р. Інгул, вул.
Московську населяли московські купці, які мали на ній
свою власність; вул. Береславську населяли купці із
польського м. Бреслава; на вул. Безпопівській прожи-
вали російські старообрядці-безпопівці тощо. Всі ці
назви мають не тільки географічну, але й значну істо-

ричну цінність, оскільки вказують на етнічний склад
населення міста, місця його локалізації, економічні
зв’язки в минулому.

У той же час, серед назв першої групи зовсім не
було назв декларативних, громадських, подієвих, да-
тувальних, ювілейних і до 1903 р. антропонімічних.
Останні стануть домінуючими у радянський період і
відзначатимуться крайньою політизацією. Як прави-
ло, вони не мають прямого відношення до історії ні
вулиць, ні міста, ні регіону, наприклад, місто Кірово-
град, вулиці Дзержинського, Луначарського, Урицького
тощо. До Першої світової війни годоніми й агороніми
міста не мали відвертого політичного змісту і часто
утверджували лише християнський світогляд населен-
ня, наприклад, Петропавловська, Преображенська,
Покровська, Знаменська тощо. У місті не було жодної
вулиці чи площі, названої ім’ям царської особи (спро-
ба надати центральній вулиці ім’я Миколи І не прижи-
лася), політичного діяча або генерала, полководця.
Навіть центральна вулиця та площа називалися про-
сто Велика Перспективна (від проспект) та Міський
бульвар. Як відомо, і назва фортеці, від якої походить
назва міста, носила ім’я святої Єлисавети [4], а не ца-
риці Єлизавети Петрівни, і повітове місто Олександрія
(Кіровоградська обл.) було назване не ім’ям російсько-
го престолонаслідника Олександра І, а на честь його
святого патрона Олександра Невського. Це відповідало
етичним нормам християнського світогляду, згідно з
яким, возвеличення достойні лише Бог та святі. Саме
тому в місті до 1903 р. нараховувалось 14,9% всіх назв
вулиць церковно-релігійного характеру і не було жод-
ного світського антропонімічного найменування.

У XX ст. почалося зменшення ролі християнсько-
го світогляду, зростання ролі стихійного та свідомого
матеріалізму, зародження філософії екзистенціалізму,
з його інтересом до буття і значення особистості: куль-
тивування особи (особливо у Радянському Союзі) вне-
сло відповідні зміни і в топонімічну ситуацію. Преце-
дент перейменування на честь конкретної особистості
в місті стався 1903 р., коли, у зв’язку зі святкуванням
25-річного ювілею діяльності на посаді міського го-
лови О. Пашутіна, було вирішено його рідну вулицю
Невську назвати Пашутінською. Випадок, який засві-
дчив надзвичайно високу повагу жителів міста до ке-
рівника міського самоврядування. Іншим таким авто-
ритетом виявився М. Гоголь, на честь якого у 1909 р.
перейменували вулицю Безпопівську. В роки Першої
світової війни з’явилися вулиці, названі іменами гене-
ралів та полководців російської армії (Остен-Сакена,
Потьомкіна, Румянцева, Суворова, Скобелєва, Бруси-
лова), які в тій чи іншій мірі мали безпосереднє відно-
шення до історії міста і краю.

З 1919 р. утверджуються вулиці, названі на честь
політичних, військових та культурних діячів більшо-
вицької держави. За радянський період були перейме-
новані 54 вулиці, із 174, що існували до 1917 р. Наве-
демо приклади таких перейменувань: Енгельса, замість
Петропавлівської, Володарського, замість Олександ-
рівської, Червоногвардійська, замість Архангельської,
Щорса, замість Костьольної тощо. Таким чином, у
топонімічне середовище міста введені імена людей,
які, за деякими винятками, не мали ні найменшого
відношення до історії міста і краю. В основі цієї полі-
тики перейменувань лежав месіанський погляд на істо-
рію, згідно з яким, політичний аспект домінував над
історико-культурним. Внаслідок цього, почали домі-
нувати антропонімічні назви, пов’язані з діячами за-
гальнодержавного та міжнародного комуністичного
руху, героями соціалістичної праці та героями СРСР
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(34,7%). Вони значно потіснили назви прикметного,
промислового, ландшафтного, військового, адресного,
релігійно-церковного, напрямкового походження. І тим
самим знівелювали у топоніміці міста його історію, куль-
туру, особливості природного середовища, зробили
схожим на десятки інших міст Радянського Союзу.

Сьогодні у місті 67 назв відображають історію ра-
дянського періоду, близько 30 – загалом історію Украї-
ни, менше 30 – власну історію міста та регіону, що є
яскравим свідченням порушення онтологічного підхо-
ду до історії і вимагає нагальної необхідності змінити
цю ситуацію, спираючись на науково обґрунтовану
концепцію критеріїв оцінки тієї чи іншої назви. Це стає
особливо актуальним під час вибору однієї з кількох
назв, які вже фігурували в топоніміці конкретного
об’єкту. Адже з онтологічного погляду на історію, всі
ці назви є історичними, проблема полягає у визначенні
критеріїв їх історичної чи культурної значимості.

В основі методології оцінки історичної значимості
назв агоронімів та годонімів пропонується використа-
ти один з типів задач математичної теорії ігор, коли
знаходяться багатокритеріальні рішення, за умови кон-
фліктної ситуації. Відповідно, було розроблено рей-
тинговий підхід до оцінки аспектів і критеріїв назв,
що пропонуються. Кожна з назв розглядається з по-
зиції п’яти аспектів (політичний, історичний, культур-
ний, етичний, естетичний), зміст яких конкретизуєть-
ся, в свою чергу, п’ятьма критеріями. В основу оцінки
критеріїв кожного аспекту покладено базову п’ятибаль-
ну шкалу, що розподіляються, згідно з пріоритетами
значень, тобто, кожен критерій оцінюється в 1 бал.
Відповідно, кінцевий рейтинговий бал кожної назви
визначається таким чином: 1) визначається кінцевий
рейтинговий бал кожного аспекту сумою балів, відпо-
відних критеріїв цього аспекту; 2) підсумовуються
кінцеві рейтингові бали всіх п’яти аспектів.

Отже, кожна назва розглядається з позиції всіх п’я-
ти аспектів, у середині яких відбираються лише,
відповідні кожній назві, критерії, а визначені бали кри-
теріїв підсумовуються, після чого підсумовуються і
кінцеві бали всіх п’яти аспектів. Саме цей кінцевий
показник балів і є основою порівняння загального зна-
чення конкуруючих пропозицій (див. таблицю). У ви-
падку рівної суми балів у конкурентів пропонується
враховувати ще чотири фактори: 1) самоцінність на-
зви; 2) історичний ценз назви (термін її існування);
3) адекватність назви її об’єкту, що враховує пре-
стижність об’єкту та місця його розташування; 4) еко-
номічне обґрунтування (вартість перейменування).

Зупинимося докладніше на цих додаткових чоти-
рьох факторах. Так, перший фактор – самоцінність
назви – визначається кількома ієрархічними рівнями:
1) зв’язок назви з об’єктом найменування/перейменуван-
ня; 2) зв’язок назви з історією, культурою, подіями, людь-
ми міста; 3) зв’язок назви з областю, регіоном; 4) зв’я-
зок назви з Україною, з Європою, із загальнолюдськими

цінностями. Другий фактор – історичний ценз назви –
передбачає враховувати термін її існування, укорінення
у народній традиції. Третій фактор – адекватність на-
зви її об’єкту – передбачає максимальну відповідність
назви об’єкту найменування, враховуючи масштаб,
характер, місце його розташування (центр міста, ок-
раїна, промисловий чи спальний район тощо). Зреш-
тою, четвертий фактор – економічне обґрунтування –
враховує різницю фінансових затрат на перейменуван-
ня. Все це означатиме, що кожна із запропонованих
назв розглядатиметься не абстрактно, а конкретно,
адресно, відносно об’єкта найменування.

Реалізація, запропонованого нами методу оцінки
історичної значимості існуючих і тих, що формують-
ся, міських топонімів дозволить звести до мінімуму
долю суб’єктивізму та випадковості, під час вибору
назви, а також сприятиме формуванню різноманітної
за формою та змістом, не абстрактно-історичної, а кон-
кретно-історичної топоніміки, що відображатиме спе-
цифіку історико-культурного розвитку як міста, так і
регіону, тобто, сприятиме реалізації онтологічного
підходу розуміння історії.

Механізм реалізації зазначеної методології перед-
бачає обов’язкову подачу, разом із пропозицією най-
менування–перейменування, відповідної історичної
довідки, яка дозволить провести всебічну оцінку на-
зви, що пропонується. Спираючись на розроблену ме-
тодологію критеріїв відбору топонімічних варіантів,
можна звести зміст концептуального бачення топоні-
мічної політики у Кіровограді в найближчі роки до
наступних положень:
1. Топонімічні назви міських об’єктів повинні переда-

вати самобутню неповторність міста в усіх його ви-
мірах (географічному, ландшафтному, кліматичному,
виробничому, культурному, історичному тощо).

2. Кількість антропонімічних, узагальнюючих та юві-
лейних назв має бути суттєво зменшена для парите-
ту з іншими семантичними групами.

3. Необхідне свідоме сприяння поверненню більшос-
ті назв, які сформувалися поза полем адміністра-
тивно-командної назвотворчості.

4. Треба закріпити 10-річний або більший термін мо-
раторію на найменування міських об’єктів іменами
померлих діячів політики, культури, виробництва,
загиблих воїнів тощо, з метою усталення їх оцінки
й уникнення фіксації кон’юнктурних явищ.

5. Міська топоніміка повинна відображати, перш за
все, історичні, культурні та інші реалії міста й ре-
гіону, а вже потім загальнодержавні, європейські,
загальнолюдські тощо.

6. Серед подій, фактів, персоналій, що мають загально-
національне значення, перевагу треба віддавати тим,
які безпосередньо пов’язані з містом або регіоном.

7. Міські топоніми мають відображати хронологічні
етапи просторового розширення міста.

Табл. 1

Політичний Історичний Культурний Етичний Естетичний

Двірцева 0, 0, 0, 1, 1 1, 1, 1, 1, 1 1, 0, 1, 1, 0 0, 0, 1, 1, 1 0, 1, 1, 1, 1 315
Леніна 0, 0, 0, 0, 1 1, 0, 1, 0, 0 0, 0, 0, 0, 0 0 ,0, 0, 0, 0 0, 1, 0, 1, 0,1 15

Номінаційна 
пропозиція

Аспекти та їх критерії

Сума 
балів

Державність   
Патріотизм    
Національна    

Усвідомленість 
Демократизм   
Плюралізм

Значущість     
Територіальність    

Актуальність   
Об’єктивність   
Природність

Автохтонність     
Духовність    

Матеріальність     
Різноманітність     
Традиційність

Неплинність     
Скромність      

Справедливість     
Толерантність      

Збалансованість

Милозвучність     
Грамотність     

Адекватність     
Оригінальність     
Лаконічність
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8. У назвах міських об’єктів мають бути відображені
всі віхи історичного минулого міста, за винятком
увічнення одіозних фігур, пов’язаних з антигу-
манними злочинами, як то Ленін, Сталін, Кіров,
Дзержинський тощо.

9. За можливості, слід зберігати первинні назви
міських об’єктів, що виникли у радянський період
і мають пряме відношення до міста чи області.

10. Назви міських об’єктів, як то вулиці, проспекти,
бульвари, провулки мають відповідати характерис-
тикам самих об’єктів (наприклад, Комуністичний
проспект повинен бути бульваром).

11. Найменування та перейменування треба здійсню-
вати на основі чіткої методології відбору критеріїв,
щоб уникнути суб’єктивізму у прийняті рішень.

12. У деяких випадках, за необхідністю поліпшення зру-
чності орієнтування, можна запровадити таблички
з подвійними назвами (дійсна – попередня).
У відповідності з наведеними положеннями, пе-

редбачається, що концепція буде реалізовуватися
кількома етапами, а саме:
1. Відновлення первинної назви міста – Єлисаветград.
2. Повернення назв лінійних об’єктів міста, що функ-

ціонували до 1919 р. у межах центральної, заповід-
ної частини міста, затверджених рішенням 5 сесії
Кіровоградської міської ради 23 скликання від
28 лютого 1996 р. «Про визначення земель приро-
доохоронного, рекреаційного та історико-культур-
ного призначення».

3. Повернення старих назв у більш віддалених части-
нах міста, що були замінені у радянський час адмі-
ністративним методом, але мають певне історико-
культурне значення.

4. У майбутньому, після детального вивчення історії
найменувань та перейменувань міських об’єктів,
розташування на найбільш значних їхніх будинках
табличок з довідковою інформацію.
Отже, на нашу думку, необхідно за можливості

зберігати топонімічні назви, у нашому випадку – міські,
що виникли у різні історичні епохи та мають значний
період побутування, утвердилися в історичних доку-
ментах, народній традиції найменування. Тобто, має
домінувати онтологічний підхід у розумінні значущості
топонімічного середовища міста, зокрема Кіровогра-
да. Це означає, що найменування об’єктів повинно
виконувати не тільки функцію означення відмінності
одного від іншого, але й передавати специфіку ланд-
шафтно-географічних, природних, історико-культур-
них особливостей свого виникнення. Останнє, в свою
чергу, буде забезпечувати формування неповторного
самобутнього топонімічного обличчя міста, а відтак,
відображатиме «музейне» відношення до міської, се-
лищної чи сільської дійсності.
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Tupchienko M.P., Shliakhovyi K.V. The problem of «museum»
attitude toward toponymic policy in settlements (based on the exam-
ple of Kirovohrad). The article is devoted to the research of the specific
«museum» attitude toward naming and renaming the settlements and their
objects. In the article it is suggested to view the Kirovohrad town as the
special kind of the ‘open-air museum’. It’s required the specific concep-
tual approach to the town toponymic policy. In the article is analysed
the toponymic situation in the pre-soviet and soviet period of the town’s
life. The problem of the historic character of the municipal objects
names is examined. Is offered the methodology of determining the
historical names’ ranking. Are formed also twelve conceptual approach-
es to the town’s toponymic policy realization.
Key words: toponyms, policy, methodology, rankings, historical name,
ñoncept.
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ÂÏËÈÂ ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÈÕ ×ÈÍÍÈÊ²Â
ÍÀ ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÃÐÎÌÀÄßÍÑÜÊÎÃÎ
ÑÓÑÏ²ËÜÑÒÂÀ Â ÓÊÐÀ¯Í² (1990-³ ðð.)

На основі аналізу особливостей економічного розвитку України
впродовж 1990-х рр., а також процесу формування економічної
еліти та сприйняття громадянами економічної діяльності, виз-
начено вплив економічних чинників на формування громадянсько-
го суспільства в Україні.
Ключові слова: громадянське суспільство, економічний розвиток,
«тіньова» економіка, економічні реформи, монетаризм.

В основі ідеї громадянського суспільства лежить
проблема відносин людини з політичною владою, сус-
пільства з державою. У західних країнах громадянсь-
ке суспільство, в основному, сформувалося на почат-
ку Нового часу і було наслідком перетворення підда-
них у громадян, зумовленим модернізацією економіч-
них відносин. Вона призвела також до посилення ролі
приватних власників, які заклали основи «середнього
класу» і поступово перетворилися на важливий чин-
ників збереження стабільності у державі. Приватнов-
ласницькі інтереси громадян стали й одним із стимулів
боротьби за формування та розширення громадянсь-
ких прав. Взаємозалежність держави та громадян, не-
обхідність коригування політичних відносин, у зв’яз-
ку з формуванням громадянського суспільства, зумо-
вили загострення дискусій щодо його природи.

Одним із перших почав протиставляти природне
й суспільно-політичне в людині Т. Гоббс, наголошую-
чи, що природне є некерованим і тому неполітичним,
тоді як суспільне підпорядковується законам суспіль-
ства, а політичне – владі. Вважаючи свободу природ-
ним станом, він обґрунтовував необхідність підпоряд-
кування владі держави нічим не обмеженої свободи,
яка веде до загальної ворожнечі і насильства. Відтак,
громадянське суспільство – це одержавлене суспіль-
ство, яке є результатом переходу від природного до
суспільно-політичного стану.

Важливий внесок у розвиток концепції грома-
дянського суспільства зробив Г. Гегель. На його дум-
ку, громадянське суспільство існує не всередині дер-
жави, а поряд із нею. У Гегеля громадянське суспіль-
ство є сферою матеріальних умов для життя, в якій
індивіди пов’язані інтересами. Це суспільство філо-
соф розглядав як сукупність індивідів, котрі за допо-
могою праці задовольняють власні й потреби інших.
Фундаментом громадянського суспільства є приватна
власність. К. Маркс також вважав, що воно існує поза
державою як політичним інститутом. Він розглядав це
суспільство як сукупність сімей, суспільних станів і
класів, відносин власності й розподілу, тобто, всіх
форм позадержавного існування суспільства. Грома-
дянське суспільство, в якому приватна власність
відіграє вирішальну роль, породжує державу, воно є
буржуазним, а будь-яка держава є знаряддям класово-
го панування. Історичний розвиток, за К. Марксом,
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повинен вести до звільнення громадянського суспіль-
ства від держави. Таким чином, роль економічних чин-
ників і приватновласницьких інтересів розглядалася у
тісному зв’язку зі становленням і розвитком грома-
дянського суспільства. Приватна власність розгляда-
лася як засіб забезпечення інтересів громадянина, але
водночас право власності гарантувалося державою. В
умовах Західної Європи, руйнування сеньйоріально-
васальних відносин і становлення громадянського сус-
пільства супроводжувалося посиленням приватної
ініціативи, яка ставала засобом забезпечення приват-
новласницьких інтересів, а розширення громадянсь-
ких прав – засобом формування економічної еліти не-
знатного походження.

В українських реаліях, з відновленням Українсь-
кої державності, формування приватновласницьких
інтересів тісно пов’язувалося із поширенням етатис-
тських поглядів у суспільстві, патерналізму та патрон-
клієнтистських відносин, заснованих на клановості та
родинно-земляцьких відносинах. Такий стан речей
зумовив специфіку впливу економічних чинників на
формування громадянського суспільства.

За умов формування політичних та економічних
еліт, на основі розширення сфер інтересів родинно-
земляцьких угрупувань, в Україні практично не відбу-
лося формування партій на ідеологічній основі. На-
томість більшість партій створювалася як засіб забез-
печення приватновласницьких інтересів родинно-зем-
ляцьких угрупувань і кланово-олігархічних об’єднань,
про що свідчило створення партій під певного лідера, за
ідентичності більшості принципових положень пар-
тійних статутів, із одночасним протиставленням позицій
їх лідерів. Тому українські політичні еліти, вдаючись
до політтехнологій для перерозподілу національного
багатства країни, мали відносно невелику кількість
потреб у громадянах. Саме тому правлячі політичні
сили в Україні набагато більшого значення надавали
здобуттю та збереженню міжнародної легітимності
своєї влади, ніж забезпеченню внутрішньої (у сприй-
нятті українського суспільства) [1, 263]. На користь
такого твердження свідчить той факт, що рейтинги
довіри громадян до всіх Президентів України різко
зменшували показники, як правило, вже через півро-
ку після обрання.

Україна була втягнута у здійснення «ринкових пе-
ретворень», націлених на обмеження її економічного,
соціального та культурного потенціалу. Прискорени-
ми темпами відбувалося так зване «перекачування
мізків» до провідних західних держав. Хоча більшість
населення України пов’язувала надії на підвищення
рівня життя, але відсутність чіткого плану розбудови
держави, суперечки між її лідерами, нечіткість та не-
прозорість дій багатьох владних структур створили
величезні перепони на шляху економічного відроджен-
ня. Під тиском міжнародних фінансових організацій і
впливом Росії, Україна започаткувала шлях до вільної
конкуренції, за моделлю класичного капіталізму, яка
відображається в ідеології неоконсервативної школи і
визнає базову монетаристську економічну політику
М. Фрідмена. Це призвело до прискорення майнового
розшарування суспільства, сприяло посиленню залеж-
ності значної кількості громадян від владних структур
як у сфері соціального захисту, так і через систему
працевлаштування та оплати праці, коли працівники
значної частини державних установ, підприємств та
організацій впродовж тривалого часу не отримували
заробітної плати. Навіть на початок 2000 р. своєчасно

не отримували заробітну плату 6,9 млн працівників,
або більше їх половини. Загальна сума недоотриманої
зарплати становила 4,9 млрд грн. [2, 311].

В таких умовах відбувалося розширення сфери
впливу «тіньової» економіки, посилення корупції та
зростання рівня злочинності, що не сприяло форму-
ванню повноцінного громадянського суспільства.
Власне процес формування правової бази ефективної
ринкової економіки визначався тим, що розвиток капі-
талістичного суспільства в Україні та інших постсо-
ціалістичних країнах зазнав впливу з боку тіньового,
нелегального сектора (рівень «тінізації» складає, за
різними джерелами, від 40 до 60% ВВП, причому Дер-
жавна податкова адміністрація України інформує про
40–45%) [3, 11].

Замість підвищення ефективності економіки відбу-
лося її різке падіння, замість економічного зростання
– нечуваний спад виробництва, замість науково-техн-
ічного розвитку – руйнування високотехнологічного
виробництва, швидкий знос і моральне старіння ос-
новних фондів, велика втрата першокласних фахівців
і вчених [4]. Посилення кризових явищ в економіці
України на початку 1990-х рр. сприяло зниженню
об’єктивних показників рівня життя населення та по-
ширення самоідентифікації громадян як бідних меш-
канців держави без впевненості у майбутньому.

Інфляція в 1991 р. зросла до 2000%, 1993 р. –
10155% і лише 1994 р. впала до 401%, хоча щорічний
рівень був значно вищим – 890%. Лише за 1993 р. оп-
тові ціни зросли у 92,7 рази, а роздрібні – у 63,9 разів.
При цьому грошові доходи населення підвищилися
лише у 26,5 разів [5]. Протягом 1990-х рр. змінилася
структура доходів сільських сімей. Різко підвищилися
доходи від їх особистого підсобного господарства. В
той же час скоротилися трудові доходи та надходжен-
ня від суспільних фондів споживання. Якщо в 1990 р.
оплата праці в колгоспі та заробітна плата членів сім’ї
займала в сукупному доході 59,4%, то 1997 р. трудові
доходи сімей, які проживали у сільській місцевості,
дорівнювали 23,2%; надходження від особистого
підсобного господарства – відповідно 28,8 і 52,7%.
Частка витрат на накопичення зменшилась за вказа-
ний період з 21,4% до мінус 0,1%. Основним джере-
лом доходів сільського населення стали особисті
підсобні господарства. У структурі виробництва пи-
тома вага виробленої продукції в особистих підсоб-
них господарствах населення в 1997 р. становила 55,6,
проти 29,4% у 1990 р., а обсяги виробництва збільши-
лися, проти 1990 р., на 7% [6, 14]. Якщо 1990 р. серед-
ня заробітна плата у сільському господарстві була
близька до промисловості, то наприкінці 1990-х рр.
відставала майже вдвічі і залишалася найнижчою з усіх
галузей економіки. У процесі реформування відносин
власності та господарювання на селі, у структурі до-
ходів сільського населення з’явилося нове джерело –
дохід від здачі в оренду земельних і майнових паїв. У
2000 р. було укладено 5,6 млн договорів оренди зе-
мельних і 4 млн – майнових паїв, а їхнім власникам
нараховані 1,7 млрд грн. Проте, левову частку при-
бутків від використання земельних паїв отримували
саме орендатори, які самостійно визначали розмір
виплат на паї. Ситуація у сфері формування рівня життя
могла бути ще гіршою, якби не діяли певні соціальні
компенсатори та латентні механізми тимчасового галь-
мування процесів поширення бідності. До найхарак-
терніших із них можна віднести: 1) населення трива-
лий час продовжувало споживати товари довгостро-
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кового користування та об’єкти особистої власності,
придбані за часів, коли реальні доходи малозабезпе-
чених були набагато вищими; 2) продовжували функ-
ціонувати залишки так званих «фондів суспільного
споживання», які активно згорталися. Саме з цих
фондів малозабезпечені верстви населення певний час
продовжували безкоштовно отримувати необхідні послу-
ги, які надавали їм установи систем охорони здоров’я,
освіти, культури, які хоч і недостатньо, але все ж таки
фінансувалися за рахунок бюджетних витрат, що виді-
лялися на їхнє утримання; 3) втрата надходжень коштів
компенсувалася зростанням обсягів так званої «сірої»
економіки (діяльності, що пов’язана із власним нату-
ральним продуктовим забезпеченням і самозабезпечен-
ням населення побутово-господарськими послугами),
а також грошовими доходами, які населення отриму-
вало за рахунок «тіньової» діяльності [7, 23].

Така специфіка отримання прибутків сільськими
жителями не сприяла їх участі у громадських об’єднан-
нях, політичних партіях, оскільки більшість часу відво-
дилася на роботу у власному господарстві. Проте, цей
факт сприяв посиленню регіональних тенденцій у фор-
муванні світогляду громадян, оскільки основним дже-
релом існування ставала продукція, отримана за місцем
постійного проживання, що, своєю чергою, робило
громадян надзвичайно зацікавленими у подальшій
долі, принаймні, місцевості постійного проживання,
але стояло на перешкоді усвідомленню громадянами
себе, передусім, як громадянами України, а не лише
жителями певного регіону. Крім того, прив’язаність
багатьох сільських жителів до місця постійного про-
живання, зумовлена економічними причинами, не
сприяла розширенню спілкування між представника-
ми регіонів та усвідомленню єдності інтересів у сфері
економічного зростання держави в цілому.

Українські уряди, в основному, здійснювали еко-
номічну політику в інтересах зацікавлених у перероз-
поділі державної власності на свою користь великих
фінансово-промислових груп. Хоча цьому також сприя-
ло й поширення патерналізму в українському суспільстві
та неготовність як моральна, так і освітньо-кваліфіка-
ційна, більшості громадян займатися підприємництвом.
У перші посткомуністичні роки приватний капітал, який
тільки формувався, вдало домагався результатів, за ра-
хунок шахтарського протестного руху, який «червоні ди-
ректори» використовували з метою державної підтрим-
ки збиткових шахт. Однак з середини 1990-х рр. у вла-
ду почали рухатися нові багатії, яких умовно називали
«трейдерами» та «фінансистами», що навчилися на-
копичувати власний капітал за рахунок так званих вми-
раючих активів. Саме фінансисти були першими органі-
заторами економічних процесів, відкривачами зовні-
шнього ринку. З кінця ХХ ст. представники великих
фінансово-промислових груп уже як власники вели-
кого капіталу почали активно проникати у парламент.
На формування громадянського суспільства в Україні
суттєвий вплив мав той факт, що, на відміну від прак-
тики розвинутих країн, де сформувалися спеціалізо-
вані неполітичні інститути лобіювання інтересів ве-
ликих власників у політичній сфері, в Україні була ство-
рена власна офіційна система взаємовідносин власників
з владою: фінансово-промислові групи стали безпосе-
редньо використовувати загальну політичні структуру
країни. Саме великі власники стали соціальною осно-
вою перехідного суспільства, а олігархічна система взає-
мовідносин влади і капіталу сприяла тому, що економічні
трансформації в Україні створили ситуацію, коли на роль

соціальної основи суспільства може претендувати
лише нечисленна верства населення, що отримала зиск
від цих перетворень [8, 378–396].

Етатизації суспільства сприяла й практика держав-
ного регулювання цін на товари та послуги. З 1999 р.
в Україні почався процес хаотичного підвищення пла-
ти за житло, воду, тепло та інші комунальні послуги в
регіонах. Представники уряду стверджували про
відсутність альтернативи підвищенню тарифів на жит-
лово-комунальні послуги для населення, через не-
обхідність впровадження масштабних заходів з метою
енергозбереження, у зв’язку з імпортом 90% потреб
нафти й 80% природного газу за світовими цінами (у
собівартості комунальних послуг затрати на енерго-
носії сягали 65–85%); забезпечення позитивних змін
у економіці, з поліпшенням інвестиційного клімату;
потребою стримування інфляційних процесів, шляхом
зменшення дефіциту бюджету, за рахунок скорочення
дотацій. Крім того, зростання тарифів зумовлювалося
також необхідністю здійснення соціально орієнтова-
ної політики та надання адресної допомоги найбільш
вразливим верствам населення [2, 342]. При цьому
уряд не брав до уваги ні низький рівень життя
більшості громадян, ні значну суму заборгованості із
заробітної плати, пенсій, соціальних виплат, ні той
факт, що підвищення тарифів призведе до зростання
обсягів неплатежів. В результаті 15% сімей стали одер-
жувати субсидії для оплати житлово-комунальних по-
слуг, а майже 30% не сплачували за них від чотирьох
місяців і більше [9, 21]. Якщо у січні–лютому 1999 р.
відбулося зростання заборгованості населення у сфері
сплати за комунальні послуги з 3480,1 до 3992,8 млн
грн., то до кінця року цей показник зріс до 5049,1 млн
грн., не дивлячись на те, що впродовж року заборго-
ваність відділів субсидій коливалася біля 1163,9 млн
грн. у січні і 1108 млн грн. у грудні, за зростання рівня
заборгованості до 1444,7 у червні [10, 427].

Навіть у 2000 р. рівень бідності за національною
межею складав 26,4%, глибина бідності – 23,8%, вар-
тісний рівень бідності – 156 грн., рівень споживання
бідних верств населення – 118,9 грн. на одного дорос-
лого за місяць. Рівень крайньої бідності за національ-
ною межею складав 13,9% вартісний вимір крайньої
бідності – 125 грн. Упродовж тривалого часу не вдава-
лося поліпшити становище багатодітних сімей,
більшість яких не мала можливості нормально харчу-
ватися. Проте, зростання реальної заробітної плати і
реальних доходів населення, в поєднанні зі зростан-
ням цільових виплат малозабезпеченим сім’ям, покра-
щило ситуацію. Ризик бідності для сімей з дітьми зни-
зився у 2002 р., порівняно з 2000 р., на 37%, а для ба-
гатодітних сімей – вдвічі [11, 200–201]. Саме бідність
населення і залежність від державних органів сприя-
ли формуванню кланових структур. Зокрема й як за-
собу забезпечення інтересів їх членів у сфері протис-
тояння з іншими кланами та у царині протиборства з
державними структурами. Причому процес міжклано-
вого протиборства посилився вже у другій половині
1990-х рр., коли їхні представники віддавали перевагу
політичній боротьбі, націленій на забезпечення впли-
ву у сфері прийняття політичних рішень.

Особливістю українського суспільства було й те,
що характерна для західних суспільств практика, коли
економічна модернізація сама собою розуміється як
сприятлива умова для масової політичної участі (адже
володіння більшими економічними й когнітивними
ресурсами сприяє переходу від цінностей виживання
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до цінностей самовираження, ускладнюється посилен-
ням, іноді вирішальним, значенням факторів політич-
ного та ідеологічного характеру, які не сприяють кон-
солідації суспільства навколо стратегічних завдань
модернізації). Тому використання громадянами Украї-
ни сукупності моделей політичної участі зумовлене
специфікою національного політико-інституціонально-
го контексту, що об’єднує як формальні політичні
інститути, так і неформальні, зумовлені особливостя-
ми політичної культури українського соціуму [5, 297].

Таким чином, об’єднання громадян України для
захисту інтересів, у тому числі й перед державними
структурами, здійснювалося не стільки шляхом лега-
лізованої діяльності у складі політичних партій, гро-
мадських організацій, а через участь у неформальних
об’єднаннях (зокрема й злочинних), внаслідок бідності
значної частини населення, зумовленої стрімким пе-
рерозподілом матеріальних благ у суспільстві, на ко-
ристь олігархічних кланів. Водночас економічні реалії
1990-х рр. змушували громадян інтегруватися у таку
систему розподілу національного багатства, через
втілення у життя монетаристської теорії економічно-
го реформування. Проте, в ході приватизації та роз-
ширення підприємницької діяльності впродовж
1990-х рр. постала нова категорія власників, чиє май-
бутнє, зокрема й у сфері економічної діяльності, по-
в’язувалося тільки з Україною. Цей факт сприяв фор-
муванню певної громадянської позиції та розуміння
необхідності захисту своїх інтересів за допомогою як
політичної участі, так і політичного функціонування.
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Проаналізовані чинники, що на рівні держави, регіону та промо-
ційної політики ВНЗ формували взаємозв’язки і взаємозалежності
між брендінгом освіти та формуванням позитивного іміджу
Польської держави в Україні.
Ключові слова: брендінг, імідж, вища освіта, освітній туризм,
Польща, Україна.

Польща активно формує свій імідж на міжнародній
арені наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Створення
позитивної репутації за кордоном досягається різни-
ми засобами публічної дипломатії, культурної й еко-
номічної діяльності. В тому числі, активно викорис-
товувалася технологія формування національного
бренду через промоцію системи вищої освіти. Про-
блему формування іміджу країни на означеному етапі
вивчали фахівці-теоретики і практики в різних краї-
нах. Проте, першість, безперечно, належить англомов-
ному світу. Класичними вважаються праці Ф. Котлера
[1] та С. Анхольта [2], які заклали основи вивчення
брендінгу територій та національного брендінгу.

Паралельно досліджувалося формування позитив-
ного іміджу вищих навчальних закладів (В. Березенко
[3], Є. Тихомирова [4], М. Гжех [5]). Окремо слід
відзначити дослідження, проведене Інститутом Гро-
мадських Справ (Instytut Spraw Publicznych), щодо ста-
новища іноземних студентів у Польщі [6]. В більшості
праць зазначається, що політика держави істотно впли-
ває на імідж системи освіти і робить набуття знань у
вищих навчальних закладах більш або менш приваб-
ливим для мешканців інших країн, оскільки, процес
навчання не обмежується лише контактами універси-
тету зі студентом, а містить більш широкі соціальні
зв’язки, пов’язані з побутом, контактами з державни-
ми установами, організаціями, співжиттям у соціумі
тощо. Метою цієї статті є аналіз ролі ВНЗ, регіонів і
держави у брендінгу польської вищої освіти та взає-
мозв’язків між брендінгом освіти і формуванням по-
зитивного національного іміджу Польщі в Україні.

Навчання на власній території мешканців інших
держав (в ідеалі – представників національної еліти),
з подальшим їх поверненням на Батьківщину – це один
із традиційних способів формування позитивного
іміджу країни за кордоном, який використовувався в
публічній дипломатії. Наприкінці ХХ ст., ця практика
отримала нові можливості застосування, у зв’язку з
використанням сучасних інформаційно-комунікатив-
них технологій. Промоція держави через освіту до того
ж є одним із найбільш фінансово вигідних шляхів фор-
мування міжнародного іміджу, навіть якщо для цього
використовуються стипендіальні програми. Держава
надає стипендію, яку студент витрачає на оплату на-
вчання у виші цієї ж держави, проживання у гурто-
житку, їжу й одяг. Тобто, гроші залишаються в країні,
а через 5 років держава отримує «живий рекламний
носій», своєрідного агента, який ходить своєю рідною
країною, чи будь-якою іншою, розповідаючи, яка гар-
на та держава, де він навчався. Гарною вона закарбу-
валася в його пам’яті як мінімум тому, що надала без-
коштовну освіту.

Громадяни України могли стати студентами
польських ВНЗ, які надавали стипендію у декількох
випадках. Перш за все, якщо мали польське походжен-
ня і отримали Карту Поляка. Такі абітурієнти набува-
ли право боротися за бюджетні місця у державних зак-
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ладах Польщі, нарівні з польськими громадянами і,
відповідно, отримувати державні стипендії. Особи з
польським походженням, які не потрапили на безкош-
товні місця, могли отримати 30-відсоткову знижку на
оплату за навчання.

Хто не мав підтвердження польського походжен-
ня, міг використати шанс отримати різні стипендії уря-
ду Польщі для іноземців, підтримку міжнародних і
внутрішніх фондів або ж потрапити на стипендіальну
програму університету. Наприклад, урядові стипендії,
що призначаються через Бюро визнання освіти і міжна-
родного обміну, програми коротко- і довготривалих
стажувань для осіб, які вже мають вищу освіту – «Сти-
пендії уряду Республіки Польща для молодих нау-
ковців», Стипендіальна програма ім. Л. Кіркланда,
Фонд Королеви Ядвіги, Польський Комітет ЮНЕСКО,
Фонд «Каса ім. Ю. Мяновського», стипендіальна про-
грама «Вишеградського фонду» для громадян Украї-
ни, які вступили на навчання до ВНЗ країн Више-
градської четвірки. Деякі університети також мали
власні стипендіальні програми, або ж реалізовували
грантові програми міжнародних фондів. Так, Сілезь-
кий (Шльонський) університет у Катовіцах 2012 р.
оголосив про наявність безкоштовних місць (151) для
мешканців Східної Європи, а 2013 р. – збільшив їхню
кількість до 201. Лодзька Політехніка пропонувала
щороку 26 безкоштовних місць, Варшавська Політех-
ніка надавала для іноземців безкоштовно біля 1% за-
гальної кількості місць на відповідній формі навчан-
ня. Краківський Економічний Університет у 2012 р.
реалізовував грантову програму і запрошував абі-
турієнтів безкоштовно здобути спеціальність «При-
кладна інформатика». Абітурієнти приватного універ-
ситету «Вістула» у Варшаві мали шанс вибороти сти-
пендію Фонду Чарнецького, що дозволяла не лише
оплатити вартість навчання, але й мати кошти на ки-
шенькові витрати.

У сучасній соціально-економічній системі універ-
ситет є провайдером освітніх послуг, тобто, він пови-
нен заробляти на наданні освіти. Чому ж тоді універ-
ситет згоден навчати студентів, ще й іноземців, за влас-
ний кошт, таким чином, не заробляючи на студентові,
а витрачаючи на нього? Відповідь знову лежить у сфері
іміджу. Імідж університету значною мірою формуєть-
ся соціальним становищем його випускників. Про-
стіше кажучи, якщо університет випускає міністрів і
топ-менеджерів – це гарний університет, а якщо безро-
бітних або низькооплачуваних працівників – поганий.
Робити успішних випускників із кращих студентів не-
зрівнянно легше, ніж з гірших. Тому університет заці-
кавлений набрати певну кількість студентів із відмінни-
ми стартовими позиціями і доброю підготовкою, щоб
потім випустити успішних людей, які стануть «прапо-
ром» і «гаслом» університету. Орієнтуючись на таку
рекламу, абітурієнти йдуть на платне навчання до цьо-
го університету, тому що він дає кращі можливості
реалізувати себе. Таким чином, університетські сти-
пендіальні програми сторицею окупаються.

Якщо ж студент їде навчатися за власний кошт, то
потрібно вкласти гроші в належну промоцію країни
як академічного центру та конкретного ВНЗ, як про-
вайдера якісних освітніх послуг. Надалі студент сам
платить гроші за навчання, проживання, харчування і
фактично за власні гроші стає рекламним агентом
польського бренду. Таким чином, у брендінгу польської
вищої освіти на початку ХХІ ст. можемо виокремити
три ключові рівні: вишівський, регіональний і держав-
ний. Зробимо короткий огляд заходів на кожному з цих
рівнів та наведемо ряд прикладів.

Почнемо з останнього, найвищого рівня. Промо-
ція польської освіти тісно пов’язана з реалізацією
інших завдань у сфері брендінгу держави. Якщо вище
ми розглянули, як позитивний імідж освіти сприяє
формуванню іміджу країни в цілому, то далі зупини-
мося на тих чинниках у політиці держави, що вплива-
ють на вибір потенційного студента: їхати чи не їхати
на навчання до певної країни? Міжнародна організа-
ція з міграції (Międzynarodowa Organizacja do spraw
Migracji) виділила наступні ключові чинники:
– міграційна політика країни, до якої планується їхати;
– можливість працевлаштування в тій країні;
– визнання освіти;
– вартість навчання;
– вартість життя;
– загальна думка про освіту;
– доступність ВНЗ (екзамени, numerus clausus);
– мережа підтримки (міграційний ланцюг);
– привабливість країни (оригінальність, природа,

культура, стиль і рівень життя);
– інфраструктура для студентів [6, 4–5].

У рамках цих чинників держава може або заохо-
чувати, або, навпаки, знеохочувати кандидатів з-за кор-
дону. Говорячи про освітній туризм громадян Украї-
ни, можемо зазначити високу привабливість Республі-
ки Польщі. Особливо слід відзначити такі фактори, як
легкість опанування спорідненої слов’янської мови,
географічна близькість, але при цьому приналежність
до Європейського Союзу («біля 60 км від українсько-
польського кордону, навчаєшся недалеко від дому, а
вже в Європейському Союзі!!!» – рекламує себе Уні-
верситет Менеджменту і Адміністрації у місті Замость
(Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu)
[7], відсутність потреби у складанні Зовнішнього не-
залежного оцінювання (яке вимагається для вступу до
українського ВНЗ) та Угода між Кабінетом Міністрів
України й урядом Республіки Польща про академічне
взаємовизнання документів про освіту та рівноцінність
ступенів [8]. Випускник української загальноосвітньої
школи порівняно легко стає студентом польського
вишу, а випускник освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавр – студентом магістратури. Потрібно лише
апостилізувати випускні документи (атестат чи дип-
лом і додатки до них) та зробити переклад документів
на польську мову (подекуди переклади забезпечують
відділи рекрутації ВНЗ, а деякі університети вима-
гають переклади, завірені присяжним перекладачем).

З метою координації дій університетів і промоції
польської освіти, Міністерство науки і вищої освіти у
2013 р. виступило з ініціативою та запустило кампа-
нію «Ready, study, go to Poland», але мусимо зазначи-
ти, що Міністерство явно спізнилося з прийняттям
цього рішення, оскільки вже з 2001 р. діяла приватна
неприбуткова організація «Перспективи» (Perspektywy)
[9], яка об’єднала виші, що бажали вийти на міжна-
родний ринок під слоганом «Study in Poland» [10].
Конфлікт, що утворився між фондом «Перспективи» і
«Ready, study, go to Poland», жодним чином не покра-
щував імідж польської вищої освіти на міжнародній
арені. Встановлення ж Міністерством мінімального
рівня оплати іноземцями за навчання у польських дер-
жавних навчальних закладах відверто зашкодило їхній
промоції, оскільки плата за навчання у Польщі була і
так значно вища, порівняно з рядом інших європейсь-
ких країн [6, 13–14]. До того ж приватні навчальні зак-
лади могли вільно змінювати ціну за навчання і про-
понувати привабливіші умови.

Не можна, на нашу думку, оминути той факт, що,
стимулюючи освітній туризм, можна заохотити
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імміграцію. 73% опитаних студентів з країн Співдруж-
ності Незалежних Держав (на жаль, відсутня інфор-
мація окремо по Україні) заявили, що вони, після за-
кінчення навчання, швидше б залишилися у Польщі,
ніж покинули її [6, 19]. Проте, на практиці реалізувати
таке бажання достатньо складно з кількох причин. Пе-
редеусім, це конкурентоспроможність: закінчивши
європейський (скажімо, польський) ВНЗ, випускник
більш конкурентоспроможний на ринку праці своєї
країни, ніж у Польщі. Умовно кажучи, скільки у Вар-
шаві випускників Варшавського університету, котрі бо-
рються за вакансію, й наскільки важко бути серед них
кращим, щоб отримати робоче місце? У той же час,
скільки випускників Варшавського Університету може
бути, наприклад, у Вінниці? Об’єктивно легше бути
особливим і пропонувати унікальні послуги, маючи
закордонну освіту, на Батьківщині. Тож, шукаючи ро-
боту, випускники повертаються додому або ж мігру-
ють у треті країни, де вони можуть знайти роботу. Час-
то цільовою країною стають держави Західної Євро-
пи із більш високою заробітною платнею.

Найбільш активні та цілеспрямовані на виїзд до
Західної Європи студенти мали свій алгоритм поведі-
нки. Перш за все, вступали до польського ВНЗ, щоб
мати можливість скористатися програмою академіч-
них обмінів Європейського Союзу. На другому–третьо-
му курсі їхали на один семестр навчатися до цільової
країни. У цей час отримували стипендію і проходили
адаптацію до способу життя в ній. Поверталися до
Польщі, отримували диплом бакалавра й їхали до ма-
гістратури у ту країну, де були по «Еразмусу», здобу-
вали диплом магістра та залишалися працювати.

Іншу причину бачимо крізь призму аналізу націо-
нальної психології, в розрізі поєднання двох ідеаль-
них типів з домінуванням «індивідуалізму» чи «колек-
тивізму» («комунітаризму») [11, 58]. Індивідуалізм –
атомістична концепція суспільства, де індивід є най-
вищою цінністю, а суспільство – сума незалежних
індивідів. Непорушними є принципи приватної влас-
ності, ринкової конкуренції. Держава з різко обмеже-
ною владою стосовно індивіда. Наукова спеціалізація,
«фрагментація» цілісної картини світу. Комунітаризм
– цілісна, органічна концепція суспільства; суспільство
є органічною цілісністю зі своїми потребами й інтере-
сами. Пріоритетне узгодження прав та обов’язків гру-
пового членства, від яких залежать індивідуальні пра-
ва та свободи людини. Першість у задоволенні потреб
нації. Активна, плануюча держава. Цілісність у баченні
картини світу, природи, суспільства.

Як показали дослідження, народи Східної Євро-
пи, в тому числі українці, належать до найбільш кому-
нітарних держав світу. І для того, щоб прийняти рішен-
ня про еміграцію, недостатньо більшої зарплати чи
кращих побутових умов життя. Важливу роль відігра-
ють звички, зв’язки з друзями і родичами, прив’язаність
до певного способу життя тощо. В неодноразово цито-
ваному вже нами дослідженні, серед причин повернен-
ня студенти із СНД називали бажання жити на Батьків-
щині [6, 6]. Натомість це не притаманне громадянам
країн, яких В. Соснін відносить до четвертої – остан-
ньої (найменш комунітарної) групи держав [11, 59].

Другий – регіональний рівень – це найчастіше вияв
політики великих університетських міст або воєводств,
який був складовою стратегії розвитку регіону. Як
центр якісної вищої освіти і приязний для студентсь-
кого життя регіон позиціонувало себе Лодзьке воєвод-
ство. Імідж студентського міста мав Краків. Активно
просувала себе на ринку освітніх послуг Варшава.

Проте, найбільш відомою, чітко спланованою та реа-
лізованою була вроцлавська ініціатива «Тепер Вроц-
лав» (Teraz Wrocław) [12], де виші, з ініціативи мерії,
об’єднали зусилля для більш успішної промоції міста
як освітнього центру в країнах Східної Європи. Це дало
можливість залучити за перші 7 років діяльності про-
грами 450 студентів із України, Росії, Білорусі, Мол-
дови, Казахстану, Туркменістану та Узбекистану.

Невеликі міста самотужки не можуть забезпечити
настільки високий рівень супроводжуючої інфраструк-
тури. Це ще раз вказує на перспективність розвитку
освітнього туризму для великих академічних центрів
і незначні шанси маленьких містечок, де діють поде-
куди лише філії університетів. На першому рівні відбу-
вається промоція певного вищого навчального закла-
ду. Метою є залучення студентів до нього. Потрібно
донести до цільової аудиторії – потенційних абі-
турієнтів та їх батьків – одну важливу думку: навчати-
ся потрібно у конкретному навчальному закладі. Про-
те, абітурієнти та їх батьки спочатку приймають рішен-
ня: їхати на навчання до Польщі, далі – зважають на
регіон (інфраструктура, ціни, комунікації, можливість
працевлаштування тощо), а вже потім вибирають кон-
кретний ВНЗ. Тому промоція університету може бути
найбільш успішною лише у поєднанні з продуманою
брендінговою політикою на рівні держави і регіону.
Однак результативність діяльності двох вищих рівнів
не гарантувала кожному закладу напливу студентів.
Навчальний заклад мусив розробити і втілити власну
промоційну кампанію, щоб виділитися на рівні країни
та регіону.

З метою залучення студентів з-за кордону, виші
брали участь у загальнонаціональних і регіональних
ініціативах («Перспективи», «Тепер Вроцлав»), ство-
рюючи власні (стипендіальні програми, участь у вис-
тавках, випуск іміджевої продукції). Ряд навчальних
закладів, що орієнтувалися на студентів з пострадянсь-
кого простору, ввели до відділів рекрутації або відділів
міжнародної співпраці окремі штатні одиниці (пере-
важно українського походження), які володіли рідною
мовою потенційних кандидатів, могли здійснювати
якісний переклад промоційних матеріалів, робити усні
презентації та власним прикладом показувати «істо-
рію успіху» молодої людини «зі Сходу» у Польщі. На-
приклад, М. Пришляк – Університет соціальних і гу-
манітарних наук (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej),
О. Хомонтаньська – Сілезький (Шльонський) універ-
ситет (Uniwersytet Śloński w Katowicach), І. Ахтирська
– Лодзький технічний університет (Politechnika
Łódzka).

Втім, останнім часом спостерігалася втрата ак-
туальності участі в освітніх виставках в Україні для
польських вишів, оскільки все більше кандидатів ко-
ристувалися пошуком через Інтернет або отримували
інформацію від родин, де вже були студенти, які на-
вчалися у Польщі. Чимало закладів вдавалися до по-
слуг рекрутерів в Україні та співпрацювали на різних
фінансових умовах. У такому випадку, вони поклада-
лися на добросовісність партнерів, оскільки репута-
ція рекрутингової організації автоматично впливала на
імідж ВНЗ. Упродовж останнього десятиріччя вже ус-
талилися відносини між вишами й українськими за-
гальнонаціональними та регіональними рекрутинго-
вими агенціями, і нових неперевірених рекрутерів на
ринок пускали неохоче.

У 2013 р. намітилася нова тенденція у веденні про-
моційної кампанії польських вишів – переключення
уваги зі Східної Європи на Африку й Азію. Як казали
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співробітники відділів рекрутації, навіщо докладати
багато зусиль, коли з України вже і так їдуть студенти,
а оплата за англомовне навчання, на яке вступали аф-
риканці, вдвічі вища, ніж польськомовне, де переваж-
но навчаються українці. Важко зараз однозначно спрог-
нозувати успішність «африканської ініціативи»
польських ВНЗ, але можемо вказати на деякі очевидні
ризики. Найменший рівень задоволення від перебуван-
ня у польських вишах і польському суспільстві демон-
струють якраз вихідці з Азії й Африки [6, 17–22].
Швидше за все, вони найменш готові опановувати
польську мову, сприймати місцеву культуру та спосіб
життя, а польське суспільство віддячувало їм тим са-
мим – відмовлялося інтегрувати до своїх лав.

Громадяни України становили найвищий відсоток
серед усіх закордонних студентів Польщі – 23% [6, 8]
і позитивно оцінювали своє перебування в країні та
взаємини з польськими студентами, викладачами, ад-
міністрацією та поляками поза навчальним закладом.
За відносно низького відсотку студентів-іноземців у
Польщі загалом – 1,2% [6, 6], українці займали ліди-
руюче місце як за кількістю, так і за позитивним став-
ленням до країни.

Таким чином, ефективна політика у сфері брендін-
гу польської освіти в Україні стала вже органічною
частиною загальної стратегії промування позитивно-
го іміджу Польської держави, даючи можливість до-
сягнути ряду цілей. Стимулюючи освітній туризм,
збільшити надходження коштів у країну та підтрима-
ти економіку не лише освітньої або туристичної га-
лузі, але й багатьох інших, пов’язаних із обслугову-
ванням студентства, сфер. Збільшення потоку украї-
нських студентів дозволяє розширити межі полоній-
ного інформаційного простору, що, у свою чергу, по-
легшує формування позитивних іміджевих стерео-
типів. Проте, найкращого результату можна досягти
лише поєднуючи зусилля із формування польського
освітнього бренду на трьох рівнях – державному, ре-
гіональному та вишівському. Доцільно, на нашу дум-
ку, ще провести дослідження для виявлення ключових
елементів освітнього бренду та визначити найбільш
ефективні шляхи донесення інформації до аудиторії
потенційних студентів і осіб, які впливали на прий-
няття ними рішень.
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Проаналізовано сучасні історико-освітні дослідження на тере-
нах пострадянського простору. Основну увагу звернуто на про-
блему використання методичного інструментарію дослідника для
вивчення питань історії освіти.
Ключові слова: історія освіти, історико-освітні дослідження,
наукові підходи, методи наукового дослідження.

Історія освіти як частина освітологічного і загаль-
ноісторичного знання за останні десятиліття на тере-
нах пострадянського простору зазнала істотних змін.
Це розширення її предметного поля та виділення в
ньому змістових рівнів (історія теорії і практики осві-
ти, соціокультурний простір системи освіти, історія
управління галуззю освіти, історія освітніх інституцій,
історія навчальних закладів, історія вчительства, істо-
рія студентства, історія учнівства); відмова від політич-
ної ідеології й уявної академічності історико-освітніх
досліджень; розширення можливостей міждисциплінар-
них досліджень сфери освіти з одночасним подолання
описовості; пошук інноваційних ракурсів вивчення
освітньої спадщини; популяризація результатів осві-
тологічних досліджень, у тому числі й шляхом ство-
рення національного історико-освітнього наративу.

Історія освіти в Україні донині представлена до-
сить обмеженим колом учених, які не мають розгалу-
женої інфраструктури наукового середовища у сфері
своєї діяльності [1–7]. Історик освітньої проблемати-
ки почасти змушений сам розробляти й вирішувати
численні методологічні й методичні питання, почина-
ючи з онтології й гносеології історико-освітнього про-
цесу, зі структури особистості, дійової особи історії, з
культурантропології і завершуючи історичною соціо-
логією й політологією освітніх традицій. Метою цієї
статті є з’ясування методичного інструментарію сучас-
ного дослідника історико-освітньої проблематики.

Тезу про те, що історичне знання єдине і має уні-
версальний набір методів та інструментів пізнання,
більшість наукового співтовариства відкинула. Вважає-
мо, що реалізація актуального завдання «методологіч-
ного переозброєння» історії освіти потребує ґрунтов-
ного огляду накопиченого вченими методичного
інструментарію та досвіду його дослідницького зас-
тосування. Розробка конкретно-наукового методу не
зводиться лише до визначення сукупності необхідних
спеціально-історичних і загальнонаукових методів.
Будь-який метод наукових досліджень містить у собі
наріжний вектор, що формує його основу і характери-
зує суть. Такий вектор становить підхід і принцип.
Підхід визначає основний шлях розв’язання постав-
лених дослідницьких завдань, отже розкриває напрям
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пошукової стратегії вченого. Методологія історико-
освітніх досліджень може формуватися з урахуванням
підходів, традиційних для історичного дослідження:
конкретно-історичного підходу, який передбачає роз-
гляд і виклад надійно вивірених фактів історії освіти,
з наступним їхнім аналізом; класового, а також поєдна-
ного з ним формаційного підходу, що оцінюють істо-
рико-освітню проблематику в контексті певної соціаль-
но-економічної формації.

Разом із тим, історична наука, що від початку була
пов’язана з прагненням суспільства осмислити зако-
номірності свого становлення, на сучасному етапі звер-
тається до теоретичних моделей і схем соціології, ант-
ропології, економіки та психології як інструментів
пізнання суспільства. Історіописання ХХІ ст. характе-
ризується плюралізмом підходів і відмовою від пошу-
ку остаточної істини. Аналіз застосовуваних дослід-
никами історії освіти підходів дозволяє констатувати
не тільки їх різноманітність, але й недостатньо чітке
визначення їх кордонів. Непоодиноко ці підходи взає-
моперетинаються, акцентуючи увагу на зміні предме-
та дослідження чи його методів. У сучасній науковій
літературі з освітологічної проблематики використо-
вуваними методологічними підходами стали:

– системно-структурний підхід дає можливість
розглядати окремі явища в їхній єдності із середови-
щем, соціальним розвитком, запитами суспільства,
розчленувати ціле й виокремлювати складові елемен-
ти, з метою їх глибокого пізнання, інтеграції елементів
і зв’язків для цілісного уявлення щодо структури сис-
темних об’єктів;

– соціально-історичний підхід концентрує увагу
дослідника на чіткому врахуванні й відтворенні всіх
елементів і етапів досліджуваної проблеми, на з’ясу-
ванні соціальних механізмів, що детермінують явище,
й особливостей розвитку соціуму в певний історич-
ний період;

– цивілізаційний підхід створює можливості ви-
різняти на засадах загальнолюдських цінностей сфе-
ру взаємодії з людиною як єдиним творцем історії в
центрі дослідження. Цей підхід дозволяє пізнати ми-
нуле крізь всі об’єктивізації суб’єкта історії, вивчити
його у всіх сферах діяльності: трудовій, соціальній,
політичній, ідеологічній тощо.

У ході концептуального осмислення науковцями
категорія «цивілізація» набуває парадигмальної
змістовності через здатність виражати історичну при-
роду людини в сукупності всіх форм її суспільної жит-
тєдіяльності. Їхнє конкретне розмаїття концентруєть-
ся навколо стійких культурних зразків, які зумовлю-
ють спільність соціальних відносин, традицій, ідей та
посилюється в міру локалізації цивілізаційного про-
цесу в просторі і часі. Наявні в суспільствознавстві
трактування категорії «цивілізація» дають можливість
вибудувати ієрархію понять – «людська цивілізація»,
«цивілізація-стадія», «великі цивілізації», «локальні
цивілізації», «світова цивілізація» – засадничу для роз-
робки цілісної теоретичної інтерпретації сутнісної
єдності розмаїття конкретних форм реалізації і спря-
мованості історико-освітнього процесу людства.

Вивчення історії освіти в контексті людської циві-
лізації дає можливість виявити універсальні сутнісні
засади освітнього процесу як атрибута суспільної
історії, що, своєю чергою, зумовлює всесвітньо-істо-
ричні рамки його студіювання, у межах яких буде
здійснюватися подальша конкретизація. Розгляд галузі
освіти у вимірі локальних цивілізацій уможливлює
постановку й вирішення освітніх проблем, які сфор-

мувалися в межах конкретно-історичних типів
суспільств.

Культурологічний підхід ґрунтується на тісному
зв’язку культури, соціального досвіду й освіти, що дає
можливість аналізувати галузь освіти крізь призму
системотворчих культурологічних понять (культура,
культурні цінності, зразки, норми, ціннісно-значущі
системи). Сучасне історико-освітологічне досліджен-
ня одним із головних завдань має аналіз усіх можли-
вих типів діалогу, в яких і виявляється культурний сенс
суспільства. Задля пізнання особливостей мислення та
емоцій людей вивчається «культурний клімат» життє-
вого простору індивідів;

Соціокультурний (соціально-історичний і культу-
рологічний) підхід, за якого основна стратегія науко-
вого пошуку скеровується на інтелектуальні процеси
й діяльність у конкретно-історичному соціокультурно-
му контексті, а використовувані категорії (держава,
суспільство, церква, навчальна практика і виховна тео-
рія, субкультура вчителів і учнів, громадсько-педаго-
гічний рух, педагогічна культура) демонструють вплив
на сферу освіти відповідних соціальних інститутів.

Аксіологічний підхід допомагає виявити ціннісно-
значущі орієнтири в історичній ретроспективі освіт-
нього досвіду, з метою подальшої екстраполяції на
сучасні проблеми освіти й виховання. Когнітивно-емо-
ційна модель репрезентації історичного знання перед-
бачає взаємодію сприйняття, уваги, інтерпретації, реф-
лексії, активації, спонукання до дії, емоційного тла. На
тлі зростаючого інтересу до текстології, особливого
значення набуває вивчення емотивного впливу тексту.
«Емотивність – це лінгвістична характеристика слова,
речення, що зумовлює емоціогенний ефект, викликає
в особистості відповідні емоції» [8, с. 143].

Антропологічний підхід ґрунтується на вивченні
історії освіти з позиції пріоритетної уваги до людини
як визначальної цінності, що уможливлює персоніфі-
кований аспект історико-освітніх досліджень. У межах
цього підходу, певним чином, змінюється традиційне
уявлення про історичне дослідження. Наприклад, істо-
рія вищої жіночої освіти в Російській імперії за такого
підходу розгортається не згори, через сприйняття «силь-
них світу цього» або офіційний дискурс, а, ніби, «знизу»
та «зсередини», починаючи з того, як складалося життя
звичайних курсисток та їхніх родин в окреслений істо-
ричний період, які форми суспільного буття та зв’язку
між ними і владними інституціями існували [4]. Вив-
чення духовних інтересів та уподобань, інтелектуаль-
них традицій переростає в колі професійних дослід-
ників в антропологічно орієнтовану історію освіти.
Поряд із «зовнішнім описом» явищ минулого, яким він
уявляється сучасному історику, що спирається на нині
існуючу систему понять та класифікації, окреслюєть-
ся людська особистість, її соціальний та природний
світ як безпосередній репрезентант досліджуваної епо-
хи. Важливо лише узгодити та координувати обидва
бачення – «ззовні» та «зсередини» – для того, щоб зро-
бити картину історії більш правдивою. Застосування
такої процедури в ході дослідження допомагає уник-
нути анахронізмів та нав’язування представникам
інших епох невластивих їм уявлень та відчуттів.

Біографічний підхід скеровує вістря наукового
пошуку на вивчення персональних дат, віх і подій жит-
тя конкретних індивідів [9]. На думку В. Дільтея, зро-
зуміти об’єктивний хід історичних подій можна лише
осмислюючи духовне життя окремих індивідів, ос-
кільки історія є єднання багатьох біографій тих, хто в
ній бере участь. Так, біографічний підхід у застосу-
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ванні до конкретних доль слухачок вищої школи доз-
волив яскраво виявити межі суспільних можливостей
жінок другої половини ХІХ – початку ХХ ст. із харак-
терною комбінацією соціальної та гендерної ієрархії
[4, 484–490].

Синергетичний підхід важливий для відкриття
нових світоглядних орієнтирів таких, як: цілісність,
міждисциплінарність, світоглядний і методологічний
плюралізм, відкритість процесу пізнання, що дозво-
ляє не тільки здобути нове знання із уже відомих дже-
рел, але й забезпечити більш глибоке розуміння істо-
ричної еволюції освітнього процесу [10, 22].

Парадигмальний підхід ґрунтується на положенні,
що парадигма в освіті має значний науковий потен-
ціал і може використовуватися з метою рефлексивно-
го аналізу для реконструкції історико-освітнього дос-
віду, розкриття загальних і конкретно-історичних форм
функціонування системи освіти, її генезису, трансфор-
мації, умов, тенденцій, напрямів, закономірностей і
альтернатив розвитку. Натомість поліпарадигмальний
підхід розширює погляд на освітній процес доміную-
чими установками на взаємодію, співтворчість, ситуа-
ційне проектування й саморозвиток. Останні два підхо-
ди є важливими, зокрема для вивчення історії станов-
лення окремих навчальних дисциплін, коли предмет з
багаторічної домінанти в освітній парадигмі імперсь-
кого періоду, в результаті змін суспільного й держав-
ного ладу, перетворився на «зайвий» для єдиної тру-
дової школи радянського періоду. Водночас ці підхо-
ди застосовують для вивчення діяльності деяких типів
навчальних закладів (гімназій, громадсько-педагогіч-
них і виховних рухів різного рівня – скаутство, піоне-
ри, пластуни тощо), студіювання освітньої спадщини
вчительства в певному регіоні.

Останнім часом вищеокреслені підходи доповню-
ються авторськими трактуваннями, розширюється
сфера їх наукового застосування. Так, з метою все-
бічного вивчення ролі особистості в історико-освітніх
дослідженнях регіонального рівня, А. Михащенко про-
понує гомохронний підхід (у розумінні «людина в
часі»), який являє сукупність методів дослідження, що
забезпечують аналіз особистості в конкретному часі,
крізь призму системотворчих понять (людина, життя,
діяльність, мова, віра, менталітет), детермінованих
соціально-економічними умовами розвитку суспіль-
ства, що й дозволяють розкрити людську індивіду-
альність в єдності її природних і соціальних якостей
[11, 38]. Такий підхід допоможе виявити індивідуальні
особливості людей, які брали активну участь в освіт-
ньому процесі у конкретний історичний час. Також
його доцільно застосовувати у випадках, коли пред-
мет дослідження детермінується окремою особистістю
в умовах посиленої персоніфікації, притаманній
вітчизняній освіті, приміром, дореволюційного періо-
ду. У цьому плані цікавим є вивчення авторських ме-
тодик, заходів, що становлять педагогічну майстерність
або виокремлення феномена вчительської майстер-
ності в історії вітчизняної освіти.

Обґрунтовуючи феноменологічний підхід до сту-
діювання історії освіти, дослідники акцентують на
перевагах опису явища в універсальних/ейдетичних
термінах, а не за допомогою причинно-наслідкових
зв’язків [12]. Так, Е. Рогачова закликає вчених, замість
аналізу й оцінки явищ освітньої сфери, переживати
минуле. За такого підходу до студіювання ретроспек-
тиви освітньої проблематики, пріоритетного значен-
ня набуває вивчення внутрішнього світу учня/вчителя
(потреб, бажань, мрій, фантазій), тобто індивідуаль-

ного світосприйняття. Вважаємо, що історичний фе-
номен може бути відтворений тільки через реконст-
рукцію дій всіх його учасників. У цьому контексті пер-
спективним є вивчення такого історико-освітнього
феномена, як школа Санкт-Петербурга імперського
періоду, запропоноване О. Шевельовим. Таке студію-
вання історії столичного шкільництва включає ство-
рення повного й образного опису виявів досліджува-
ного об’єкта (петербурзької школи як міської системи
шкільної освіти), на основі вивчення історії провідних
шкіл міста, але без оціночних суджень щодо нього.
Крім того, феноменологічний підхід у вивченні петер-
бурзької школи передбачає опис чинників, що сприя-
ли вияву досліджуваного феномена (унікальне освітнє
середовище міста – природне, архітектурне, соціокуль-
турне, поліетнічне, що окреслюють висловом «фено-
мен Петербурга») [12, 151]. На нашу думку, доцільно
апробувати феноменологічний підхід і до студіюван-
ня київської школи ХІХ–ХХ ст., а також з’ясування
значення цього феномена для вітчизняного і світового
історико-освітнього процесу. Вважаємо, що феноме-
нологічний підхід у сучасних освітологічних дослід-
женнях варто використовувати в комплексі з іншими
підходами макро- і мікрорівнів.

Загалом, історико-освітнім дослідженням макро-
рівня притаманне історичне моделювання, реконструк-
ція минулого, яка залишає поза дужками авторського
суб’єктивізму багато явищ, що не вписуються в цю
модель. На противагу їм, мікрорівневі студії здатні
перетворити минуле освітньої сфери на хаотичний
набір автономних історичних фактів, що не піддають-
ся будь-якій науковій рефлексії. Ключовою методоло-
гічною проблемою історико-освітологічних дослід-
жень стає співвідношення та поєднання макро- і мікро-
аналізу. Так, для посилення евристичного потенціалу
макроісторичної версії історії вищої жіночої освіти в
Російській імперії другої половини ХІХ – початку
ХХ ст. використовували теоретичний арсенал мікро-
аналізу [4, 21]. Особисте життя та долі окремих кур-
систок, формування та розвиток їхнього духовного
світу виступали одночасно як стратегічна мета дослі-
дження і як адекватний спосіб пізнання тогочасного
соціуму. При цьому послуговувалися наперед визна-
ченою установкою виявлення соціального контексту
та виходу на макроісторичний простір. Такий синте-
зований підхід осмислення макроісторії розвитку
вищої жіночої освіти в Російській імперії за допомо-
гою мікроаналізу життя окремих курсисток та їхніх
родин виявився більш доцільним для реалізації дослід-
ницьких завдань. Саме логічна «різнонаправленість»
та взаємодоповнюваність мікро- та макроісторичних
підходів роблять їх комбінаційні можливості досить
перспективними.

Підхід, намічаючи основний ракурс дослідження
об’єкта у межах окресленого завдання, визначає лише
загальні особливості того або іншого методу. Конкрет-
ний зміст методу виражають принципи, властиві відпо-
відному до підходу. Як підтверджує дослідницька прак-
тика, принцип є гносеологічно-методологічним понят-
тям. Принцип являє собою основний початок (у цьо-
му плані він виступає як ідея) вирішення наукової про-
блеми (завдання); його зміст виражається в певних
вимогах, що мають нормативно-регулятивний харак-
тер. Дотримання цих вимог – обов’язкова умова успі-
шного застосування методу. Принципи одержання но-
вого знання, обґрунтовані теорією методу, реалізують-
ся в «процедурах і логічних операціях, за допомогою
яких принципи починають працювати» [13, 70].
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Принципами неокласичної моделі дослідження є
історизм, об’єктивізм, холізм. Термін «неокласична
модель історичного дослідження» введено в науковий
обіг А. Лубським [14]. Вона являє собою спробу подо-
лання однобічності методів класичної й некласичної
науки, поєднання в рамках несуперечливої методоло-
гічної схеми полярних позицій, характерних для обох
підходів. Одна з головних вимог принципу історизму
– історичний підхід до вивчення минулого. Саме прин-
цип історизму дає можливість вивчати ретроспективу
сферу освіти не як сукупність розрізнених історико-
освітніх фактів, а як процес, у всьому його розмаїтті й
конкретності. Основою принципу об’єктивізму є виз-
нання можливості одержання наукового знання, адек-
ватного досліджуваному предмету. При цьому історич-
на об’єктивність розуміється як відносини взаємного
діалогу між суб’єктом і досліджуваним предметом. У
процесі історико-освітніх досліджень учений не зали-
шається безстороннім, а формує власну позицію, у якій
значне місце приділяється тлумаченню фактів і явищ.
Визначення такої позиції особливо важливе для дос-
ліджень регіонального рівня, коли в умовах нерозроб-
леності проблеми дослідник бере на себе відпові-
дальність за достовірність, інтерпретацію й аналіз
знайденої ним інформації. У цьому випадку важливо
не допустити «об’єктивізм», що призводить до викрив-
лень істинно-гуманістичної сутності явищ і процесів,
неадекватності висновків щодо рушійних сил освітніх
процесів у різні історичні періоди. Принцип холізму
орієнтує дослідника на необхідність цілісного вивчен-
ня предмета та студіювання реальності як ієрархії
«цілісностей», що не зводяться до її складових. При
цьому в розумінні цих частин має бути присутнє відчут-
тя цілого як контексту.

Із загальнонаукових принципів некласичної мето-
дології виокремимо принцип додатковості, сформульо-
ваний Н. Бором для інтерпретації корпускулярно-хви-
льового дуалізму [15]. Відповідно до цього принципу,
будь-яке складне явище може бути описане із застосу-
ванням не менш ніж двох взаємовиключних понять або
конструктів, що легалізує співіснування взаємосупе-
речливих наукових моделей як умова більш обширно-
го знання. Переосмислення предмету досліджень –
історії освіти – на епістемологічних та методологіч-
них принципах обраного наукового підходу, що спи-
рається на альтернативи постмодерністського викли-
ку, скеровує основну стратегію дослідницького пошу-
ку на інтелектуальні процеси й діяльність у конкрет-
но-історичному соціокультурному контексті. Нині по-
трібне суттєве поповнення підходів і методів студію-
вання історії освіти як складової наукового напряму
освітології, властивих історичному вивченню прин-
ципів, а також модифікація вже використовуваних ме-
тодик відповідно до специфіки історичного пізнання
освітніх процесів. Вважаємо необхідним при студію-
ванні ретроспективи освітологічних проблем врахову-
вати наступні принципи досліджень:

історико-часової корекції, суть якого полягає в обо-
в’язковому врахуванні тієї історичної ситуації, у якій
розвивався досліджуваний освітній процес і явище;

науково-дослідної ексклюзивності, що виступає
особливо значущим для аналізу історичних, соціаль-
но-економічних, політичних та інших чинників роз-
витку становлення освітніх процесів і явищ. Цей прин-
цип виявляється у винятково науково-дослідній спря-
мованості пошуку, вільного від сучасних суспільних,
партійних, групових доктрин, указівок, установок;

голографічності, що реалізується в реконструкції
під час наукового пошуку не одномірного, а об’ємного
освітнього процесу, з урахуванням проекції дослідника,
його колег. Принцип голографічності в історико-освітніх
студіях дає можливість значно розширити джерельну
базу й використовувати для подальшого історико-логіч-
ного аналізу не тільки наукову, публіцистичну, періодич-
ну, інколи й художню літературу, але й не відомі раніше
архівні джерела, мемуарні матеріали. Зокрема у про-
цесі вивчення становлення деяких навчальних пред-
метів у системі освіти, навчально-виховної діяльності
шкіл, вивчення освітянської спадщини представників
учительства такими можуть бути названі циркуляри,
навчальні програми, постанови всіх рівнів, плани ро-
боти вчителів і органів управління освітою, результа-
ти письмових робіт, звіти про діяльність шкіл тощо.
Додаткову інформацію містять списки й атестати учнів,
прохання батьків, платіжні відомості, звіти навчаль-
них закладів, учнівські зошити і т.д. Певну цінність
для дослідника представляють також газетні й жур-
нальні матеріали, довідкова література різного харак-
теру. Водночас при реалізації принципу голографіч-
ності в історико-освітніх студіях досліднику-почат-
ківцю слід уникати зайвої деталізації викладу;

ретроспективно-прогностичної спрямованості, що
реалізується у становленні провідних тенденцій осві-
тнього процесу в історичному минулому, їхньої наступ-
ності і перспектив на майбутнє. Спрямованість істо-
ричного пізнання із сьогодення в минуле, від наслідків
до причини зумовлює його ретроспективний характер.
Інша особливість історичного пізнання полягає в його
реконструктивному характері. Оскільки неможливо
безпосереднє чуттєве сприйняття минулого, то необ-
хідна його реконструкція, відновлення у свідомості
історика за даними історичних джерел [16, 116].

Історичне знання є двічі суб’єктивізованим відоб-
раженням дійсності. Перший рівень суб’єктивізації має
місце при фіксуванні історичної дійсності тієї або
іншої епохи творцями історичних джерел, другий
рівень пов’язаний зі сприйняттям цієї дійсності істо-
риком на основі історичних джерел. Природно, що це
робить історичне пізнання більш складним у по-
рівнянні з галузями науки, де такої подвійної суб’єкти-
візації немає.

Використання істориком суб’єктивованої картини
минулого, залишеної його сучасниками, як підґрунтя
досліджень вимагає ретельного попереднього критич-
ного аналізу цієї картини для виявлення ступеня адек-
ватності й повноти відображення нею історичної
дійсності. У змістовому плані зафіксована в джерелах
інформація має специфічні методи й форми виражен-
ня і є значною мірою закодованою/схованою. Для її
«прочитання» й використання в історичному дослід-
женні необхідне дешифрування, своєрідне «зняття»
системи образотворчих принципів і методів, власти-
вих епосі створення цих джерел [16, 129]. На стадії
оперування з фактами історичних джерел важливого
значення набуває й герменевтика.

Оскільки до останнього часу історичне пізнання
ґрунтувалося переважно на «документованому» підході
до минулого, то головним завдання істориків освіти
була інтерпретація «великих текстів». Такому підходу
протистоїть сучасний варіант дослідницького пошуку
як ідеї діалогу з минулим. Послуговуючись такою по-
зицією, досліджуване джерело сприймається істори-
ками освіти не тільки як документ, що несе безпосе-
редню інформацію про минуле, але й частина струк-
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турованої системи сенсів та міркувань, яку поділяла
більшість. Відповідно, змінюється напрям пізнаваль-
ної активності та набір методологічного інструмента-
рію дослідників. Водночас інша розстановка акцентів
у роботі з окремими групами джерел, їх переоцінка в
контексті завдань соціокультурної історії не знімають
із порядку денного оцінки історичних відомостей, що
в них містяться, з погляду оригінальності, достовір-
ності, репрезентативності, доказовості, тобто всього,
що було «напрацьовано» в рамках традиційного дже-
релознавства. Саме поєднання в практиці історико-
освітніх студій традиційних і нових підходів у роботі
з джерелами є найбільш надійним способом пізнання
історичної дійсності.

Підсумовуючи виклад методологічних аспектів
вивчення історії освіти, зауважимо, що жоден з методів
і підходів не є універсальним і абсолютним. Найкра-
щий ефект може бути досягнуто при їх комплексному
й правильному використанні з дотриманням методо-
логічних принципів і вимог. Постмодерністська істо-
рія, зокрема й історія освіти, характеризується рівно-
цінністю різних підходів, «лапками як головним зна-
ряддям і змістом», постійним сумнівом у всьому. Вона
не заперечує традиційну історію, але сприймає її «як
одну з», допускає антропологізацію історії, перехід від
історії ідей до історії змістів, зрівняння унікального й
типового, порівняння епох і регіонів, повернення в
історичну науку наративу і подієвості, а самої історії
на проміжне між наукою й жанром літератури стано-
вище, коли діалог і розуміння витісняють монолог і
пояснення.
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У статті розглядається історія про заколот за участю лікаря-
хричстиянина – Абу Галиб ібн Сафийа, який служив у халіфа.
Ключові слова: Абу Гaліб ібн Сафійа, Катаб ад-Дін, халіф, зако-
лот, лікар-християнин.

Уявлення щодо глибокої інтеграції християнських
інтелектуалів у світську культуру халіфату й ними ж
значною мірою створене – досить поширене в науковій
літературі, однак у дійсності зрозуміти ступінь цього
взаємопроникнення можна, лише завдяки аналізу дже-
рел. Тема ж становища християнства на Близькому
Сході та ісламо-християнських стосунків привертала
значну увагу дослідників ще з кінця ХІХ ст. Перш за
все, це стосується робіт Бат-Йеор, Буліртта, Босворта,
Робсона, [1–4]. Серед російських дослідників на це
питання звертали свою увагу О. Большаков та
І. Фільштинський [5; 6]. Цьому питанню присвячені і
спеціальні дослідження. Окремим вченим і їх ролі в
арабо-християнській історіографії присвячені статті
К. Панченка [7]. А. Мец досліджував різні аспекти
цього питання в своїй праці, присвяченій історії му-
сульманства [8]. Особливий інтерес викликає праця
Е. Брауна з історії мусульманської медицини [9].

Метою цієї статті є аналіз життєпису лікаря-хрис-
тиянина в історико-біографічному творі сирійця Ібн
Абі ‘Усайбій’а (пом. у 668/1270 р.) – «Джерела звісток
про розряди лікарів» («Уйун аль-ахбар фі табакат аль-
атібба’»). Цей твір, написаний у Дамаску 1245 р., ви-
даний він був у Каїрі в двох томах 1882 р. Більшість з
учених тут лікарі, але є й життєписи математиків,
фізиків, астрономів і філософів. Це арабські, грецькі
й індійські вчені, серед яких було чимало християн.
Тут подані їх окремі змістовні біографії, розповіді про
них в інших життєписах, приклади обміну досвідом.
Вченими виявлена значна кількість біографічних но-
таток про послідовників християнського віровчення.
Серед згадок про християн, унікальним є повідомлен-
ня про лікаря-християнина Абу Галиба ібн Сафийу [10].
Показовим є той факт, що історія про ганебні вчинки
християнина включена до твору Ібн Сіни (Авіцени) і
її згадують й інші арабські автори [11–13].

Абу Галиб ібн Сафийа був відомим християнином
у співтоваристві тогочасних вчених. Він був знатного
походження з Вірменії, багато подорожував у пошу-
ках знань і служив лікарем у арабського халіфа, кот-
рий втрачав зір. Його вазир Катаб ад-Дін планував за-
хопити халіфа в полон, а Ібн Сафийа з’єднався з Ката-
бом, вбачаючи в загибелі халіфа звільнення від робо-
ти. Лікар радив халіфу лікуватися парою в лазні (ха-
мамі). Катаб ад-Дін підтримував лікаря і сказав халі-
фу, що пар лазні допоможе йому в боротьбі з хворо-

бою. Халіф ходив до лазні три дні на одну годину і
помер на вході в лазню. Всі були засмучені і прийшли
до його сина абу Мухаммеда аль-Хасана, призначили
його на місце правителя і дали йому титул еміра. Та-
кож був призначений новий вазир – Асад ад-Дін абу
аль-Фарадж. Ібн Сафийа як завжди залишився на по-
саді лікаря при дворі правителя. Він співпрацював з
Катаб ад-Діном і повідомляв йому про зміни при дворі
і про те, що він залишився на службі.

Одного разу правитель викликав його вночі і по-
відомив, що має проблеми з зором і потребує допомо-
ги. Той відповів правителю, що йому необхідно пити
міцний напій і він отримає порятунок. Напій емір пив
на ніч і з часом повідомив лікаря, що після викорис-
тання напою він захворів на коросту. Ібн Сафійа
відповів, що від напою не може бути побічних ефектів,
вони можуть бути тільки при перевищені дози ліків і
правитель може боятися загибелі від меча, запевнив-
ши його, що той мусить продовжувати приймати ліки.

Лікар зважився рятуватися від смерті і покинув
двір халіфа, написавши Катаб ад-Діну, що він зробив і
про смерть еміра. Катаб ад-Дін вирішив нахабно ста-
ти халіфом, за допомогою обману і розграбувати двір
правителя. Ібн Сафийа втік з Багдада і поїхав до Сирії,
в царство ан-Нафа Салах ад-Діна, але там його не прий-
няли. Звідти він відправився до Мосула, захворівши
по дорозі. В Мосулі він розповів все Шамс ад-Діну
Мухаммеду ібн аль-Хасану ібн аль-Каріму аль-Багдаді
і шейхам Багдада. Султан прибув до Багдада в 500 р. і
почав готуватися до війни проти хворого халіфа. Абу
Абдаллах Мухаммед ібн аль-Масатзахар – султан Баг-
дада дозволив лікарю залишитися при дворі та нака-
зав видати йому тисячу динарів. Йому дозволили та-
кож з’явитися перед правителем Багдаду і його дива-
ном, аби він розповів свою історію. Абу Галіб ібн Са-
фійа повідомив, що не перевищував повноваження,
лікував згідно з правилами та не призначав як ліки нічо-
го, крім води з ячменем, сухих фруктів, пиття з фіалок
і водяних лілій. Тому він не знає, звідки взялися побічні
ефекти. Вазір наказав йому покаятися перед правите-
лями, взяти на себе відповідальність і заборонив роз-
казувати про його участь в заколоті. Султан пробачив
лікаря та наказав Катаб ад-Діну продовжувати розшу-
кувати винуватців хвороби халіфа.

Історії про участь лікарів-християн у заколотах не
були рідкістю. Так, О. Большаков повідомляв, що осо-
бистим лікарем халіфа Му’авійа був християнин Абу
Усал. Автор підкреслює, що це було в порядку речей,
ще кілька століть медицина залишалася монополією
християн. Му’авійа призначив його відати хараджем
хімса, що вельми обурило арабів-мусульман. Отримав
він цю посаду не просто так. Му’авійа послав до ‘Абд
ар-Рахмана, який захворів після повернення з черго-
вого походу, свого лікаря-християнина Абу Усала, щоб
той дав хворому отруєне пиття. В нагороду за послугу
Абу Усал і отримав підвищення та звільнення від ха-
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раджу [5, 205–207]. Потім Ібн Усал був убитий люди-
ною з племені махзум за підозрою в отруєнні, як було
з’ясовано розслідуванням самого халіфа. Натомість
єгипетська дослідниця Бат-Йеор наголошує, що кори-
стування послугами зіммі – лікарів і фармацевтів – не
заохочувалося, оскільки їх завжди підозрювали в от-
руєнні мусульман [1, 128].

Загалом, вазір спирався на численних чиновників
– катібів, які засідали в диванах. Серед них були не
тільки мавалі – вчорашні вихідці з християн, але до-
сить часто до них допускалися чиновники, які продов-
жували сповідувати інші релігії, зокрема християнство.
Їхня культурна та інтелектуальна складові, зазвичай,
були пов’язані з несторіанськими монастирськими
школами Месопотамії. Всі вони трудилися з великою
енергією, намагаючись якомога відповідальніше ви-
конувати свої обов’язки, щоб догодити головному чи-
новнику держави – вазіру. З часом вони склали стійку
соціальну групу, зі своєю професійною етикою та куль-
турними інтересами [6, 138–140]. У наведеній історії
незвичним і повчальним є той факт, що представник
християнської віри, якого вазір залучив до злочину,
зумів довести свою невинуватість. До того ж він зали-
шився у статусі поважного вченого.

Біографічні словники дають цінний матеріал для
дослідження багатьох сторін мусульманського суспіль-
ства. Без широкого залучення цього матеріалу, немож-
ливе задовільне вивчення релігійного життя, освіти,
вченості, історії літератури і науки, а також багатьох
питань соціально-економічної та політичної історії.
Систематизація й аналіз відомостей біографій залиша-
ються важливим науковим завданням для вивчення
історії країн Близького і Середнього Сходу доби се-
редньовіччя. Доречно залучати більш широке коло
джерел і проводити аналіз соціологічної, соціально-
економічної, культурної, політичної складових того-
часного життя.

Отже, тема міжконфесійних відносин була і зали-
шається актуальною не тільки як внутрішня проблема
багатьох сучасних суспільств, але й як сфера конфлік-
тності на міжцивілізаційному рівні. Причини цього,
зазвичай, пов’язуються з глобалізаційними процеса-
ми, політичними і військовими колізіями. Однак важ-
ливим є розгляд не тільки сучасності, але й історії
міжрелігійних відносин, зокрема аналіз витоків існу-
ючих суперечностей та осмислення історичного дос-
віду їх подолання.
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Здійснено спробу висвітлити погляди польського гуманіста на
проблему належного виховання маленького шляхтича. Основну
увагу звернено на морально-етичний компонент виховання шлях-
тича-спадкоємця.
Ключові слова: виховання, Миколай Рей, шляхта, Річ Посполита.

Повсякденний аспект життя шляхетства викликає
жвавий інтерес сучасних дослідників. Оновлення та
збагачення методик для дослідження повсякденного
життя, дозволили з’ясувати складні питання, що сто-
суються структури шляхетської родини, дітності шля-
хетських сімей, домогосподарства. Втім, варто акцен-
тувати і на морально-етичному кодексі, неписаному,
проте, добре знаному кожному шляхтичеві. Відтак,
актуальним видається звернення уваги на виховання
«малого шляхтича». У цьому контексті, на нашу дум-
ку, насамперед, важливим є творчий доробок відомо-
го мораліста середини XVI ст. М. Рея. Будучи шляхти-
чем за походженням, кальвіністом за релігійними по-
глядами, якого називали «батьком польської писемної
літератури», він добре знав вади тогочасного суспіль-
ства, тому й звертав увагу на важливість виховання
підростаючого покоління. Оскільки, на його думку,
«дуже важливо прищеплювати малечі добрі звички з
дитинства, бо чим старішими ми стаємо, тим важче
нам це зробити» [1, 23]. Звідси, метою статті є аналіз
поглядів польського гуманіста щодо виховання дити-
ни у шляхетському середовищі.

Ставлення М. Рея до дитини, головним чином, було
побудоване на ідеях кальвінізму. Так, наслідуючи
Ж. Кальвіна, він підтримував ідею обов’язкового хре-
щення дитини та її гріховності від народження [2, 56].
Крім того, релігійне виховання заповідало слухатися
настанов церкви, яка всіляко заохочувала мати багато
дітей у родині, а поява кожної дитини сприймалася як
знак Божої прихильності до подружжя – «гостя», по-
сланого Богом. До того ж соціальний етикет також
визнавав престижним для шляхтича мати багато дітей,
адже це вказувало на його чоловічу силу та міць, а з
ними – авторитет глави роду [3, 122–123]. Важливим
регулятором гідності шляхтича була його честь – врод-
жена ознака, що забезпечувала її носія набором чес-
нот, водночас змушуючи до певного нормативного
способу поведінки [4, 10]. М. Рей з цього приводу
відзначав: «Якщо ти є шляхтич – живи поштиво, як
шляхтичеві належить». Саме як «належить жити шлях-
тичеві» мораліст вважав за обов’язок розкрити у своїх
повчальних працях-настановах [1, 72].

Ставлення до родини як до важливої складової
життя шляхтича найперше виявлялося у його ставленні
до дитини. Традиційно, чоловіки висловлювали теплі
слова на адресу своїх дружин, які народили їм дітей,
допомагали набувати статків та вести домогосподар-
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ство. Ймовірно, саме тому Миколай неодноразово на-
голошував, що «поштиві батьки мають старанно дба-
ти, якщо не з планів та думок про маля, то від народ-
ження дитини, щоб учинками та справами гідними,
діти їх прославляли». Так, на думку, І. Ворончук, ба-
жанішими були діти чоловічої статі, яких батьки розг-
лядали не лише як спадкоємців землеволодіння, а й
продовжувачів роду та слави «предків». Однак дослі-
дниця акцентує на тому, що це жодним чином не озна-
чає «неприхильності до народження дочки» [3, 121].

Звернув увагу гуманіст і на індивідуальний підхід
до виховання дитини, що мав визначатися через тем-
перамент особистості. Зокрема М. Рей вказував на те
що, «холерика впізнаєш за волоссям – народжується
чорнявим», меланхолік – лисуватим, флегматик –
блідим, сангвінік же змінюється від блідого до рум’я-
ного». Також педагог відзначив, що «з перших днів
народження дитини, з випадковостей та дитячих зви-
чок зовсім скоро проявляються природні схильності».
Він стверджував, що сангвінік «грайливий та рано
сміливішає, флегматик – спить та дрімає, холерик рано
гнівається, меланхолік – змалку переймається, тур-
бується, нащо йому те здалось» [1, 145].

Неабиякої опіки потребували неповнолітні діти,
адже вони потребували гідного виховання та навчан-
ня. У свою чергу, батьки або, за їхньої смерті, опікуни
мали бути для дитини гідними «оборонцями, помічни-
ками» та доглядачами від всіляких кривд, утисків. Зва-
жаючи на це, М. Рей наголошував на важливості ви-
ховання дитини рідною матір’ю. Саме мати повинна
була навчити та виховати у малюках самостійність, щоб
вони «самі себе потім годували та виховували». Втім,
якщо цьому статися не судилося, то треба шукати дітям
таку матір (опікунку), яка б зважала на «природні
якості» дитини. Такими «якостями» реформатор вва-
жав схильність до гніву, запальності, вибуховості, спа-
лахів плачу чи лементу. Ці вияви емоцій, на його дум-
ку, варто вчасно попереджувати та не допускати. Якщо
ж «така прикрість» трапилася, то слід усувати її, але
«не гнівом чи різкою, а грою, належним та лагідним
ставленням» [1, 58].

Звертав увагу мораліст і на спеціальне харчуван-
ня дітей. Щоправда визначав його не відповідно до
фізіологічних потреб маленького, зростаючого органі-
зму, а за вищезазначеним поділом. Наголошуючи зо-
крема, що харчування дитини залежить від її «приро-
ди», тобто, якщо дитина «холерик – то не давати їй
страв гарячих, так само і меланхоліку, щоб не розпа-
лювати ще більше темпераменту його». Якщо ж дити-
на флегматик, то «не давати їй страв студених, охолод-
жених, бо потрави такі ще більше притуплять його
гідність» [5, 128].

Важливо також не балувати, не пестити занадто
дитину, не вмовляти і не змушувати її до їжі, але і не
«піддаватися надмірно її волі, хіба що трішки й мало»,
тому що «шлунок змолоду звикне до їжі та завжди дитя
того хотітиме, а потім як перейде шлунок на грубіші
потрави, то смаки дитини важко буде перевиховати, а
вже шлунок розпечений буде, що важко для дитини і
завжди кожен харч їй шкодити буде». З огляду на вище
зазначене, М. Рей дійшов до висновку, що не треба
формувати та заохочувати у дитини лихі та шкідливі
уподобання та звички [5, 168].

Дитячий раціон мав бути доповнений відповідним
одягом та убором, гідним шляхтича. Хоча й тут він не
оминув певних застережень і порад. Так, гуманіст ра-
див, щоб не було «жодних вишуканих каптанів, суке-
нок, кашкетиків», пояснюючи це наступним риторич-
ним виразом: «Як змолоду навчиш, так йому у пам’ять

це увійде й завжди потім хотітиметься». Насправді ж,
такі шкідливі звички, на думку Миколая, часто фор-
мують батьки, адже вони самі «часто цеберками пиво
п’ють чи на шостому місяці вагітності вино чи зубрів-
ку попивають» [1, 42].

Доля дітей непокоїла батьків не безпідставно, ос-
кільки, нерідко, за відсутності підтримки дитиною,
могли скористатися як можливістю нажитися. Такі
факти підтверджені й у тестаментах [5]. Будучи кальві-
ністом, М. Рей звертав увагу на цю особливість та
дійшов висновку, що дитину слід виховувати «і не стро-
гістю, і не балуючи». Якщо ж діти неслухняні та норо-
висті, батьки мають ставитися до них не суворо, але в
міру поблажливо, головне їхнє завдання – навернути
дитину на шлях істинний терпінням і любов’ю. До того
ж варто пам’ятати, що діти надзвичайно чутливі, тому
батьки не повинні занадто карати дітей – вони можуть
не зрозуміти змісту покарання та не розпізнають у діях
батьків любові до них, а від того ще гірше буде, бо
назавжди відвернуться від своїх батьків. У цьому сенсі
він наслідував свого духовного наставника – Ж. Каль-
віна [5, 145].

Головна ідея виховання дитини, на його переко-
нання, полягає у «вихованні турботою». Турбота про
синів не дивує, адже вони найчастіше успадковували
найбільшу частину маєтностей, а в разі шляхетського
походження, нащадок мав продовжувати шляхетські
родинні традиції [6, 45]. При цьому турботливе став-
лення, на думку М. Рея, не повинно вичерпуватися
пестощами. Навпаки, гуманіст і просвітник настійно
радив «не захвалювати дитину». Так само рекоменду-
вав оберігати дитину від «дурних, плюгавих хлоп’ят,
збитої челяді, бо те, що дитя змалку побачить і почує,
найперше закарбується в його голові. Не варто дитину
змушувати багато теревенити, бо від цього також важ-
ко потім відучити» [5, 124].

Таким чином, для М. Рея «правильне виховання
дитини – це сила звичаїв добрих, які на старості літ
батькам прислужитися багато чим зможуть, а головне
для батьків – передусім, вдячність і повага від інших
за дітей їхніх». Звідси і важлива роль учителя, Настав-
ника. Гуманіст, з огляду на це, робить наступний вис-
новок: «По тому як дитя підростає, дорослішає, треба
шукати йому гідного прецептора, дбати про те, щоб
людина це була цнотлива, статечна, твереза, помірко-
вана, щоб до науки схильною була та викшталтування
гідне несла, бо яке товариство такі і звичаї». Однак,
попри, вимоги фаховості до вчителя, М. Рей застері-
гав батьків від перебільшень. Зокрема радив «не ла-
мати малій дитині голову тяжкими та вітіюватими на-
уками, бо малій голівці це тільки завадить», а натомість
наполягав, що треба вчити дитину писати, «слова іно-
земні польською перекладати». Особливим у батька
польської писемності було ставлення до таких дис-
циплін, як граматика та логіка, які «часом і старому
мудрецеві не зашкодять» [5, 158].

Розмірковував польський гуманіст і над тим, як
треба дитину навертати до вчення про Бога та «як ви-
ховувати боязні його, що і дорослому знадобитися
зможе». Найліпше для дитини вчитися розуміти, що
таке Бог і що є його воля. В цьому контексті він циту-
вав Соломона, бо – «то найкращий початок кожної
мудрості пізнати Бога та вчитися боязні його». Голов-
не для дитини вчитися цьому та виховувати віру у собі.
Водночас М. Рей констатував, що «Бог – то істота див-
на, жодним розумом не осягнута, всемогуча та наймі-
цніша. Він усе бачить як на небі, так і на землі, завжди
радить та волю свою посилає, завдання свої, які жод-
не око не бачило, жоден розум осягнути не зміг, жодне
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письмо не написало та витлумачило». Людина ж волю
Божу відчуває крізь власний голос «зсередини» [5, 44].

М. Рей, акцентував на відносинах між батьком і
сином, переконуючи: «Хто мене бачить – бачить і бать-
ка мого. Оскільки я і батько мій – єдине ціле. Про Бога
слід вчити як про всемогучого устрашливого, строго-
го. Страшна річ розгнівати його». При цьому він зак-
ликав батьків до спільного прочитання Святого Пись-
ма: «Бога просимо, щоб міццю своєю, захистом, цар-
ством своїм, силою укрив, щоб ніяка сила, окрім його,
нам страшною не була, щоб жодна влада, пиха,
зверхність нас не здолали, єдина сила – це тільки його
царство. Просимо, простити проступки, гріхи наші, але
й прощаємо наших кривдників. Просимо, щоб не
підпускав до нас жодних спокус, щоб відводили нас
від царства Його» [1, 58].

Підсумовуючи, можемо констатувати актуальність
поглядів М. Рея на виховання дитини шляхетського
походження для сучасності, водночас відзначимо їх
передовий характер для ранньомодерної доби. Концеп-
ція ж виховання «золотою серединою» та поміркова-
ною вимогливістю витримала не лише випробування
часом, але отримала сьогодні нове прочитання.
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Kotichenko A.A. «Honest kid» Education in Mikolaj Rej vision.
In the paper author made the attempt to discover the famous polish
moralist Mikolaj Rej educational views on the problem of the proper
education for a little gentry. The author paid attention to mental and
ethical component of the noble child-heir education.
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У статті розглядається думська діяльність депутата від м.
Одеса до Державної Думи Російської імперії, відомого політич-
ного та суспільного діяча, юриста, правозахисника – Й. Перга-
мента. Стаття є продовженням дослідження діяльності комі-
тету партії конституційних демократів в м. Одеса.
Ключові слова: Й. Пергамент, Партія Народної Свободи, Дер-
жавна Дума, конституціоналізм, парламентаризм.

Наприкінці першої російської революції з’явила-
ся «нещаслива» ІІ Державна Дума. Якщо першу або
схвалювали, або ненавиділи, то другу згадували лише
для того, щоб кидати в неї каміння, яке летіло зусібіч.
Зокрема російський політичний діяч, граф В. Коков-
цев згадував про цю Думу так: «Заседания ІІ Думы
носили характер какого-то невероятного сумбура, на-
столько было ясно, что никакая продуктивная работа
была не мыслима; да она никого в Думе и не интере-
совала» [1, 5–6]. Метою цієї статті є аналіз діяльності
партії конституційних демократів (Партія Народної
Свободи), як головного виразника ліберальних ідей в
Російській імперії. Предметом розгляду є думська
діяльність одеського громадського діяча та правоза-
хисника, члена комітету партії конституційних демо-

кратів в Одесі, депутата ІІ Державної Думи – Йосипа
Яковича Пергамента.

На жаль, історіографія, присвячена Й. Пергаменту,
зовсім нечисленна. Так, у Держархіві Одеської обл. збе-
рігаються матеріали біографічного характеру про ньо-
го, що були надруковані в місцевих газетах – «Одесский
листок» та «Одесские новости», після обрання депута-
том ІІ Державної Думи від м. Одеса [2, 5; 3, 12; 4, 64].
Йосип Якович був під постійним наглядом поліції, тому
у фондах Центрального державного історичного архі-
ву України щодо цього також відклалася певна інфор-
мація [5, 33]. Також джерелом до дослідження біо-
графії та діяльності Й. Пергамента є періодична пре-
са – «Одесский листок» та «Одесские новости».

Й. Пергамент неодноразово згадувався у книзі сво-
го сучасника, секретаря одеського комітету партії ка-
детів С. Штерна [6], у спогадах кадетів-депутатів та їх
політичних опонентів в ІІ Державній Думі [7]. Неве-
личка біографічна довідка була опублікована в збірнику
«Члены Государственной Думы: портреты и биогра-
фии. Второй созыв» [8, 384]. Сьогодні про Й. Перга-
мента є декілька публікацій в Інтернеті, зокрема на веб-
сторінках «Академик» [9] та «Российская еврейская
энциклопедия» [10]. Втім, пропоновані там статті ма-
лоінформативні та ідентичні, хоча на сайті «Вікіпедії»
[11] є порівняно велика стаття, що містить цінні
життєві факти про нього. Серед сучасних досліджень,
Й. Пергамент зустрічається в роботах С. Ковальчука,
насамперед у контексті вивчення діяльності одесько-
го комітету партії конституційних демократів [12].

На виборах до ІІ Державної Думи, після проведе-
них політичних репресій з боку влади, конституційні
демократи в Одесі діяли нелегально, тому об’єднали-
ся з іншими політичними силами, під назвою – «Про-
гресивно-демократичний блок» [13]. Саме від цього
блоку 8 лютого 1907 р., на виборах до Державної Думи
ІІ скликання переміг Й. Пергамент. Необхідно зазна-
чити, що на виборах до І Державної Думи він посів
друге місце, після Є. Щепкіна, який також представ-
ляв Одесу від партії кадетів [14].

Варто зауважити, що, з початком роботи ІІ Дер-
жавної Думи, думська діяльність Й. Пергамента була
насамперед пов’язана з його входженням до складу
комісії «по разработке Наказа» [15, 980]. Як стверджу-
вав російський дослідник О. Саврасов, «к числу важ-
нейших признаков парламента следует отнести хорошо
разработанную парламентскую процедуру. Наличие хо-
рошо разработанного и подробного регламента есть
непременный признак парламента» [16, 2]. Крім того,
в Законі про організацію Думи (розділ 7) вказувалося
про обов’язкове створення Наказу [17, 26656]. Відтак,
і в І-й, і в ІІ-й Думах провідні кадети-юристи, серед
яких не останнє місце займав і Й. Пергамент, взяли
активну участь у його розробці. Будучи юристом за
фахом, Й. Пергамент вимагав дотримуватися Закону
про утворення Думи як від депутатів, так і від членів
уряду [15, 1434–1438]. Тому саме за авторством
Й. Пергамента (й ще одного депутата-кадета – В. Мак-
лакова), вже після закриття ІІ Думи, була опублікована
праця – «Наказ Государственной Думы (по работам
ІІ-й Государственной Думы) с объяснениями» [18].

Й. Пергамент був обраний на 3 засіданні до скла-
ду IV відділу, метою якого була перевірка законності
виборів депутатів до Державної Думи, а всього таких
відділів було створено 11 [15, 50–51] На 11 засіданні
він уже доповідав про вибори у В’ятській губ., заува-
жень не зробив, а Дума проголосувала за визнання
виборів законними [15, 673–674]. Наступний його ви-
ступ щодо роботи IV відділу відбувся 18 травня й сто-
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сувався визнання законності виборів депутатів від
Полтавської губ., за якими, згідно Й. Пергамента, було
«бесчисленное количество замечаний», в основному,
через «отстранения значительного числа выборщиков
и поэтому выборы не отображают воли выборщиков».
Не зважаючи на такий висновок, Дума проголосувала
за визнання виборів легальними [15, 792–797].

Більшість депутатів Думи були членами не лише
однієї комісії і Йосип Якович також не був винятком.
Зокрема він був обраний до складу Редакційної комісії,
що займалася законопроектами, які надходили від уря-
ду та думських комісій [15, 336]. Крім цього, був об-
раний і в комісію за розглядом запитів до Державної
Думи, причому доречно вказати, що Й. Пергамент був
у ній третім за списком [15, 987–988]. Від цієї комісії
він виступав як доповідач за запитами, що надходили
до Державної Думи. Серед значної кількості запитів,
були такі, під якими можна зустріти і прізвище Й. Пер-
гамента. Зокрема один із них стосувався неправомір-
них дій московського генерал-губернатора щодо по-
рушення судового процесу над заарештованими осо-
бами [15, 1470–1472].

На 21 засіданні, 3 квітня 1907 р. Й. Пергамент ви-
ступив з промовою щодо врегулювання правила по-
дання запитів Думи, на ім’я міністрів, «подающиеся
запросы, должны правильно формулироваться и быть
аргументированными, с точки зрения достигаемого
результата и продуктивной работы», скоротить витра-
ти часу на роботу і кількість запитів [15, 1555]. Йосип
Якович, пропанував взяти на озброєння приклад ро-
боти минулої Думи та прискорити роботу в цьому на-
прямі. Таку пропозицію підтримали його однопартієць
О. Кізіветтер та член Думи В. Кузьмін-Караваєв [15,
1555–1556]. На 27 засіданні Й. Пергамент виступив із
промовою, під час обговорення запита Державної думи
до міністерства юстиції, щодо зіткнень охорони в’яз-
ниці з ув’язненими в м. Рига. Зокрема одеський депу-
тат встав на захист фактів, які надала Дума, щодо цієї
справи і вказав міністру В. Щегловітову, що парламент
має право брати участь у розслідуванні справи, нада-
вати інформацію та вказувати на осіб, які причетні до
цієї справи [15, 2074–2075]. На протязі подальшого
засідання Й. Пергамент виступав і як секретар комісії
із запитів, зокрема оголошував їх [15, 2070–2075].

Крім цього, Й. Пергамент був обраний до складу
комісії зі створення законопроекту «Об отмене воен-
но-полевых судов». Під час обговорення цього зако-
нопроекту, виступив із надто, на наш погляд, запаль-
ною промовою: «Всякое правительство вводя военно-
полевые суды, как уже неоднократно говорилось, со-
вершает акт величайшего государственного бессилия...
Только близорукие обыватели могут думать, что вве-
дение военно-полевых судов изобличает мощь и силу
правительства». Промова була по суті відповіддю пра-
вим фракціям у Думі, на їх песимістичний та антипро-
ектний настрій, що яскраво виявлявся у промовах пра-
вого депутата В. Пурішкевича [15, 425–427]. Був об-
раний також до складу комісії із розгляду законопро-
екту «О неприкосновенности личности» [15, 1275–
1276]. Під час розгляду цього законопроекту, міністром
юстиції був внесений законопроект «Об установлении
ответственности за восхваление преступных деяний»,
а Й. Пергамент виступив з коментарем до нього: «За-
конопроект повторяет статью 133 уголовного уложе-
ния, предусматривающий наказание за восхваление
преступных деяний... Здесь же есть два элемента, тре-
бующих внимания Думы..: увеличение тюремного сро-
ка и штрафа». Водночас законопроект не окреслював
кордони, за які висловлення можна покарати людину,

тому одеський кадет порадив відхилити цей проект [15,
809–813]. Також на 15 засіданні, крім обрання до скла-
ду комісії «О неприкосновенности личности», Йосип
Якович увійшов і до складу комісії зі створення зако-
нопроекту «О местном суде» [15, 1269–1270]. На 18
засіданні він був обраний до складу комісії «О свобо-
де совести» [15, 1275–1276].

Отже, Й. Пергамент входив до складу тих думсь-
ких комісій і брав участь у розробці законопроектів,
які відповідали його сфері діяльності та фаховим інте-
ресам. Загалом, законотворча діяльність Йосипа Яко-
вича пересічна та не позначена жодними яскравими
подіями або виступами. Передивляючись стено-
графічні звіти ІІ Думи, ми бачимо, що Й. Пергамент
виступав винятково у справах тих комісій до складу
яких входив або за законопроектами, в розробці яких
брав участь, але не було жодної промови щодо подій у
країні або тривалої дискусії з представниками опози-
ційних фракцій, тільки якщо питання знаходилися в
юридичному полі. Його промови були сухими та діло-
вими, не містили критики чи закликів до інших членів
Думи або фракцій. Натомість більшість часу Й. Пер-
гамент присвятив розробці думського Наказу і роботі
в комісії за запитами.
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Russian Empire State Duma, famous political and social activist, law-
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Î. Ç. Ñèëêà

ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ ÒÂÅÐÅÇÎÑÒ² Â ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÕ
ÑÅËÀÕ Ë²ÂÎÁÅÐÅÆÆß ÍÀ ÏÎ×ÀÒÊÓ ÕÕ ñò.

У статті окреслено діяльність одного з видів громадських то-
вариств початку ХХ ст. – товариств тверезості. Звернена ува-
га на розмежування світської та церковної ініціативи у засну-
ванні товариств тверезості.
Ключові слова: товариства тверезості, сільські громадські об-
’єднання, громадянське суспільство, громадська ініціатива.

Період кінця ХІХ – початку ХХ ст. в українському
громадському статутному середовищі визначається як
час виникнення і становлення різноманітних громадсь-
ких об’єднань. Ті товариства, діяльність яких відбува-
лася в межах сільського економіко-культурного сере-
довища, в більшості були одночасно частинами і типо-
логічної (сільськогосподарські, пожежні, благодійні,
просвітницькі) і загальної мереж громадських органі-
зацій, дослідження яких актуальне з погляду реалізації
права громадян на захист своїх інтересів. Серед
сільських громадських добровільних об’єднань, на по-
чатку ХХ ст. виділялися зокрема товариства тверезості.

У сучасній історичній літературі існує дискусія
щодо доцільності та результативності суспільного руху
за тверезість. Разом з тим, тема громадського тверезо-
го руху в історіографії майже не розкрита. Окремі її
аспекти, з переважанням погляду на територію Захід-
ної України, висвітлені у роботах Б. Савчука [1],
В. Садового [2], Я. Стасіва [3], П. Єлесіна [4]. Варто
відзначити, що в українських дослідників сільської
громадської статутної антиалкогольної ініціативи є свій
початковий пункт – 1874 р., коли у с. Дейкалівці Пол-
тавської губ., за ініціативою місцевого протоієрея
П. Затворницького, виникло перше сільське товариство
тверезості [5]. Ми поділяємо думку тих дослідників,
які під поняттям «тверезий рух» розуміють вияв гро-
мадської позиції, що полягала у добровільній відмові
громадян (тимчасовій або постійній) від вживання
алкоголю, запровадження обмежувальних, заборонних
та просвітницьких заходів проти розповсюдження,
виробництва та споживання алкоголю на місцевому,
регіональному та державному рівнях.

Між тим, в Україні загалом і на Лівобережжі зо-
крема, діяли численні об’єднання, мета яких полягала
в популяризації здорового способу життя, без вживан-
ня алкоголемістких речовин. Усі такі об’єднання поді-
лялися на дві групи – церковні та світські товариства
тверезості. Вважаємо за необхідне у загальних рисах
окреслити основні аспекти діяльності вищеназваних
форм об’єднання сільського населення України.

Світське Товариство тверезості реєструвалося на
підставі тексту «Статуту», який мали підписати не мен-
ше 5 осіб, з цензом осілості не менше 2 років у цій
місцевості [6, 83]. «Статут» підписував губернатор і
нове Товариство вносилося до реєстру товариств і со-
юзів відповідної губернії. Мета товариств тверезості
у більшості випадків полягала в: «уничтожении пьян-
ства и азартных игр, поднятии нравственности, рас-
пространие полезных знаний и содействие народному
образованию» [7, 1]. Засобами мети проголошувалися
організація народних читань, бібліотек-читалень, про-
даж книг відповідної тематики, відкриття чайних,

влаштування музичних вечорів, спектаклів, виступи
народних хорів тощо.

У товариствах тверезості, на відміну від інших видів
громадських об’єднань, була відсутня градація стосов-
но категорії членства на почесних, дійсних, пожиттєвих
тощо. Членами товариства могли бути особи, які досяг-
ли 21 року й які могли «совершенно и безусловно отка-
заться от употребления спиртных напитков, отказаться
от угощения других спиртными напитками, содейство-
вать распространению взглядов общества, быть нрав-
ственными и подчиняться законным требованиям дол-
жностных лиц Общества». Фіксований розмір членсь-
ких внесків у товариствах тверезості був відсутній:
«каждый вступающий член по мере своих средств, сам
определяет, сколько он будет ежемесячно платить (не
менее пяти копеек); неимущие, бедность которых удо-
стовериться двумя членами, принимаются в Общество
и без всяких взносов». Внутрішня структура, обов’яз-
ки членів правління, процедура отримання субсидій
та звітність, були подібними до інших видів сільських
статутних об’єднань. Особливість щодо звітності по-
лягала лише в тому, що, за необхідності, другий при-
мірник «Звіту» надсилався до губернського комітету
Опікунства про народну тверезість.

Церковне товариство тверезості відкривалося на
клопотання місцевих священиків та дияконів, з дозво-
лу керівництва відповідної єпархії та погодження гу-
бернатора. Мета товариства проголошувалася у спри-
янні «серед місцевого населення ідей тверезості». За-
собами досягнення мети були: 1) організація бесід,
літературних вечорів; 2) здійснення урочистих бого-
служінь; 3) розповсюдження книг і брошур про шкоду
пияцтва; 4) суворе спостереження за таємним прода-
жем міцних напоїв; 5) молитва. Кожен член Това-
риства давав індивідуальну обітницю [8, 4].

Литвяківське товариство тверезості (с. Литвяки
Лубенського повіту, Полтавської губ.) було зареєстро-
ване у 1894 р. До його складу увійшли 80 осіб – членів
повітового Лубенського Свято-Преображенського
братства. З метою «отвлечения слабых от посещения
шинков», Товариство відкрило у селі чайну. Тут по-
трібно зазначити, що відкриття чайних було прямим
обов’язком державних комітетів про народну тве-
резість. У цьому випадку членами Лубенського комі-
тету були земський начальник Шепулинський та опі-
кун Литвяківської земської школи К. Леонтович. Ці
особи одночасно були й опікунами Товариства твере-
зості. Використовуючи державні кошти, земську суб-
сидію та пожертви членів товариства тверезості,
очільникам антиалкогольного руху в селі вдалося
відкрити ще й бібліотеку-читальню [9, 1388]. Аналіз
«Статуту» Олександро-Невського парафіяльного това-
риства у с. Плоське Остерського повіту засвідчив, до-
мінування церковно-релігійної спрямованості об’єд-
нання над громадською [10, 242–247]. «Звіт» про
діяльність товариства тверезості при Успенській церкві
Царичанки Кобеляцкого повіту повідомляє нам, що
станом на 1902 р., у складі організації перебували 201
особа, що є значним показником активності селян. До
своїх здобутків члени Товариства відносили наступ-
не: ремонт місцевої церковнопарафіяльної школи, цер-
ковного будинку, догляд за іконою Божої Матері, до-
помога малозабезпеченим, організація навчальних
курсів з лозоплетіння [11, 1011].

Мотивацією до організації сільського товариства
тверезості могло (й було) громадське рішення щодо
закриття «монопольки». Наприклад, мешканці сіл Ля-
щівки та Лебяжого Золотоніського повіту, Полтавсь-
кої губ. прийняли таке рішення, «через надмірне по-
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ширення пияцтва» [12, 2]. Аналогічне рішення було
прийняте у жовтні 1905 р. козаками та селянами
с. Уствиця Миргородського повіту Полтавської губ. У
відповідь, «дочувши про таке самовольство, приїхав
миргородський справник з приставом і стражниками,
ще й козаків привів десятків із шість» [13, 3]. На запит
одного з дописувачів: «Можно ли удалить казенную
винную лавку из селения сельским приговором?»,
журнал «Селянин» відповів: «Закрыть казенную вин-
ную лавку по приговору общества нельзя, об этом
можно только просить. Если бы в селе образовалось
хорошее общество трезвости, тогда лавка сама собою
бы закрылась» [14, 670–671].

У сучасній українській історіографії поки відсутні
числові показники та територіальне розташування
світських товариств тверезості, діяльність яких відбу-
валася наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Товариства
тверезості при парафіяльних церквах теж були не дос-
татньо поширеним явищем. У розрізі досліджуваної
проблематики, проведеного аналізу та опрацювання
доступних джерельних матеріалів, можемо зробити
наступні висновки: в українському селі зафіксовані
факти реєстрації та діяльності товариств тверезості як
світського, так і церковного спрямуванням, з кількіс-
ним переважанням останніх; кількість церковних
братств переважала над кількістю товариств твере-
зості; останні діяли як у селах, де існувала традиція
громадської статутної ініціативи, так і в тих – де вона
не була зафіксована.

Діяльність товариств тверезості оцінюється як ак-
тивний внесок в антиалкогольну кампанію, через мо-
рально-релігійну та просвітницьку діяльність. Світські
та церковні товариства тверезості за своїми статутни-
ми положеннями, структурою та напрямами діяльності,
цілком відповідали поняттю «громадське товариство»,
як організація, доступ до якої був відкритий широким
верствам населення, без обмежень, за становими, ста-
тевими чи віковими ознаками. Безумовно, зважаючи
на координування церковних товариств тверезості Ро-
сійською православною церквою, членство у такому
виді товариств могли набуті лише селяни православ-
ного віросповідання.
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Cтаття присвячена педагогічній діяльності В. Липинського під
час перебування у Берліні. Незважаючи на короткий термін (менше
року) праці в Українському науковому інституті у Берліні, він вия-
вив себе високоосвіченим науковим керівником та педагогом, під його
керівництвом були підготовлені історичні розвідки студентів
В. Кучабського, Д. Олянчина, М. Базілевського, І. Лоського.
Ключові слова: В. Липинський, педагогічна діяльність, інститут,
студенти, гетьманський рух.

В. Липинський належить до видатних постатей
історії України. Він увійшов у науку як ідеолог кон-
сервативного гетьманського руху та засновник держав-
ницької школи. Його феномен полягає у тому, що по-
ляк за народженням і римо-католик за віросповідан-
ням, він усе життя відстоював ідею створення неза-
лежної Української держави. Свої політичні переко-
нання, ідеологічні настанови, любов до України, заці-
кавленість її минулим і небайдужість до майбутнього
він намагався прищепити молоді через участь у моло-
діжних організаціях, керівництво їхніми науковими
дослідженнями та викладання в інституті. Втім, педа-
гогічна діяльність В. Липинського на сьогодні є недо-
статньо вивченою. Виходячи з цього, мета статті –
розкрити педагогічні особливості вченого, під час його
роботи в Українському науковому інституті в Берліні.
Педагогічна діяльність В. Липинського побіжно зга-
дана у розвідках О. Яся [1], Т. Осташко [2], К. Галуш-
ка [3] та Ю. Кучабського [4].

Ця сфера життя вченого розпочалася науковими
консультаціями студента Берлінського університету
Д. Олянчина. Працюючи у Таємному Державному
Архіві Берліну з документами доби Б. Хмельницько-
го, Останній знайшов оригінальні листи «від гетьма-
на Богдана Хмельницького до бранденбурзького кур-
фюста Фрідріха Вільгельма (від 21.06.1657) та від Івана
Виговського (від 11.03.1658) – інструкцію курфюрста
Фрідріха Вільгельма для свого посла в Україну –
рітмайстра А. Ахіллєса-Майна (від 21.11.1657) й ре-
ляція останнього до курфюрста (від 30.05.1658)» [5,
130]. Повернувшись додому, він одразу написав про
це В. Липинському, який був відомий своїми історич-
ними розвідками, присвяченими добі Б. Хмельниць-
кого, в українських наукових колах. Між ними зав’я-
залось листування, внаслідок якого з’явилась стаття
Д. Олянчина «Два листи Гетьмана Богдана Хмельниць-
кого і Івана Виговського до курфюрста Бранденбурзь-
кого Фрідріха Вільгельма». Її було опубліковано в
п’ятій книзі «Хліборобської України».

У своїх листах до Д. Олянчина вчений не тільки
робив зауваження щодо надісланих матеріалів, а й ре-
комендував необхідну літературу, заохочував до по-
дальшого архівного пошуку, підказуючи, що і в яких
бібліотеках можна подивитися, а також щиро радів
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успіхам свого учня: «Дуже і дуже тішуся Вашими но-
вими архівними цінними знахідками, а також хоч при-
близним установленням прізвища посла курфюстово-
го на Україну. Було б дуже добре, як би всі ці докумен-
ти Ви зібрали в одну розвідку... Дуже раджу Вам пе-
ред тим, ніж будете робити дальші досліді в Архіві,
переглянути ті документи, які вже видані в “Архиве
Юго-Западной России”, часть ІІІ-а, том VІ, в “Памят-
никах издан. Киевскою Комиссиею для раз бора древ-
них актов”, том ІІІ, ІV. Ці книжки дістанете напевно в
берлінських бібліотеках».

Саме ці перші самостійні історичні розвідки
Д. Олянчина, відповідні наукові консультації та дружня
підтримка свого наставника повернули його на істори-
ко-дослідницький шлях і принесли українській історіо-
графії професійного науковця й знавця своєї справи. Зга-
дуючи цей етап життя, Д. Олянчин відзначав: «Щойно
припадково віднайдені мною листи в Таємному Дер-
жавному Архіві в Берліні до бранденбурзького курфюр-
ста Фрідріха Вільгельма від гетьмана Богдана Хмель-
ницького і Івана Виговського змусили мене відтак стати
не українським педагогом, а українським істориком» [5,
139]. Такі перші успіхи В. Липинського на ниві педаго-
гічної діяльності були продовжені у подальшому, під
час праці в Українському науковому інституті в Берліні,
який був заснований заходами П. Скоропадського
1926 р. на кошти берлінського «Українського товари-
ства допомоги біженцям» («Українське Товариство
Червонохрестної Допомоги»), що його очолювала дру-
жина екс-гетьмана – О. Скоропадська [6, 12].

Інститут було відкрито як академічну установу, а не
навчальний заклад у класичному розумінні, через брак
українських студентів. Основний напрям роботи Інсти-
туту полягав у розвитку українознавства. Виходячи з
академічних засад, робота в Інституті була організована
таким чином. Всі його члени (Д. Дорошенко як дирек-
тор Інституту виступав проти професорських звань, ра-
зом з тим зберігаючи за всіма членами права профе-
сорів у користуванні бібліотек, семінарів, кабінетів та
ін.) самостійно за своїм фахом обирали тему й працю-
вали над нею. Результати дослідження представляли у
формі доповіді на науковому засіданні Інституту (ук-
раїнською мовою) або університету (німецькою) [7,
51], а також друкували, в тому числі й у збірниках
Інституту, що спочатку видавав «Записки», а потім
«Бюлетень». Крім наукової роботи, члени Інституту
мали проводити систематичні курси та лекції, з метою
поширення знань про Україну серед німецького сус-
пільства, а також проводити спеціальні заняття для ук-
раїнських студентів, що навчалися у вищих навчаль-
них закладах Німеччини. Слід зазначити, що студен-
тами цього Інституту вважались і його працівники,
науково-дослідницька діяльність яких відбувалася під
керівництвом досвідчених членів закладу.

Директор Інституту Д. Дорошенко не уявляв пра-
цю закладу без ідеолога гетьманського руху та знавця
української історії В. Липинського. Проте, той не відра-
зу погодився взяти участь у цьому проекті. Основни-
ми причинами відмови було занепокоєння тим, що він
не зможе закінчити працю «Листи до братів-хлібо-
робів», а також відсутність сил для продовження ро-
боти серед гетьманців. Незважаючи на довгі вагання,
8 листопада 1926 р. він приїхав до Берліна [8, 97]. Його
«Листи до братів-хліборобів» було вже написано і пи-
танням їх видання як окремої книги займався Д. Доро-
шенко. Отже, В. Липинський міг повністю присвятити
себе роботі в Інституті та гетьманському руху. В Інсти-
туті він очолив кафедру української державності, що до
неї увійшли В. Старосольський, Д. Олянчин, В. Кучабсь-

кий та С. Томашівський. Роботу кафедри було спрямо-
вано на дослідження політології та політичної історії
України. Члени кафедри виступали з лекціями з політич-
них наук. Серед них можна виділити такі: «Теорії форм
держави та уряду», «Монархічні традиції на Україні» –
В. Липинський; «До питань про форми держави»,
«Б. Кістяківський і його становище щодо російської
соціологічної думки» – В. Старосольський; «З матері-
алів про німецько-українські політичні стосунки» –
Д. Олянчин; «Епохи української історії» – В. Кучабський.

Переїзд до Берліна істотно підірвав здоров’я В. Ли-
пинського й він був змушений почати свою викладаць-
ку діяльність вдома. Про це він згадував у листі до
І. Кревецького: «Найгірше представляюся я, бо неду-
га робить мене повним інвалідом (від часу приїзду до
Берліну температура все коло 38), але завтра хочу роз-
почати приватні (в помешканю своїм) семінаричні за-
няття з кількома студентами (в їх числі Кучабський)»
[9, 273]. Однак і в подальшому проводити заняття в
аудиторіях інституту стан здоров’я вченого не дозво-
ляв. Тому викладацьку та наукову роботу В. Липинсь-
кий, здебільшого, змушений був проводити вдома. Як
правило, це були семінари з соціології та індивідуальні
консультації. Листи до одного зі своїх студентів,
Д. Олянчина – є яскравим цьому підтвердженням: «Ви
мені обіцяли, що приїдете в четвер. Тому, я Вас ждав і
мав надію, що побут у мене в цей самий день студентів
ми використаємо для початкового обміну думок з при-
воду Вашого реферату» [5, 142].

Студентами вченого були українці, які брали участь
у революції, мали певні політичні погляди (були геть-
манцями) та наукові доробки. Наприклад, Д. Олянчин
під час Першої світової війни як військовополонений
брав участь у культурній праці СВУ у таборах «Фрай-
штадт» і «Зальцведель». Після війни він опинився на
еміграції в Німеччині, де був запрошений до Інститу-
ту. На той час він був уже відомий як автор статті «Два
листи гетьмана Богдана Хмельницького і Івана Ви-
говського до Курфірста Брандебургського Фрідеріха
Вільгельма» у «Хліборобській Україні». Під керівниц-
твом В. Липинського, Д. Олянчин досліджував істо-
рію відносин між Пруссією та Україною. Пізніше став
автором джерельних праць історії України ХVІІ–
ХVІІІ ст. За науковий доробок його було обрано дійсним
членом Наукового Товариства ім. Т. Шевченка.

В. Кучабський був одним із активних учасників
січово-стрілецького руху на Галичині. Поряд з військо-
вими обов’язками, він знаходив час займатися про-
світницькою роботою серед стрільців, друкуючи пуб-
ліцистичні статті й новели в часописі «Шлях», а також
беручи участь у виданні стрілецького сатиричного
журналу «Самохотник». У 1919 р. В. Кучабського було
внесено до складу української дипломатичної місії в
Швейцарії. Після повернення в Україну, він брав участь
у боях на українсько-польському фронті. 1920 р. В. Ку-
чабський став учасником засідання Старшинської ради
в Празі, де було засновано Українську Військову Орган-
ізацію. На початку 1920-х рр. він жив у Львові, де був
співредактором націоналістичного журналу «Заграва».
У середині 20-х рр. В. Кучабський емігрував до Німеч-
чини, де був студентом Українського Наукового Інсти-
туту в Берліні й працював над питаннями української
політичної науки, під керівництвом В. Липинського.
Саме В. Кучабський став одним із представників дер-
жавницької школи української історіографії. Під час
навчання в Інституті, В. Кучабський захистив докторсь-
ку дисертацію з філософії.

М. Базілевський був одним з активістів гетьмансь-
кої організації в Подєбрадах. Після закінчення там
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Української господарської академії, він, на запрошен-
ня Д. Дорошенка, продовжив навчання в Українсько-
му Науковому Інституті в Берліні. Тут М. Базілевсь-
кий розробляв тему: «Можливості організації хлібо-
робського класу в Український Консервативній Дер-
жаві». Його науковим керівником був В. Липинський
[7, 55]. Студентами вченого були також Смакула й
І. Лоський (син К. Лоського). Про першого писав у
листі до В. Липинського Д. Дорошенко: «На мою дум-
ку, було би дуже добре, як би Ви дали Смакулі завдан-
ня описати книгу Bliverintzius-a, і нехай би Зіморови-
ча. Нехай тільки дасть точний бібліографчний опис,
подасть зміст і, головно, зверне увагу, чи зазначено і
які саме джерела. Коли Смакула вибере всетаки якусь
з Ваших тем, то нехай поруч з нею опише (хоч коро-
тенько) книгу Bliverintzius-a і пришле мені. Як що ж
це йому буде забагато, то нехай доручить опис книги
Б. Шеметові» [10, 254]. Про іншого згадував М. Базі-
левський: «До того ж, крім моєї праці, він керував ро-
ботою Кучабського, частинно Олянчина, також І. Лось-
кого» [7, 55]. Як правило, результати наукової роботи
студенти доповідали на наукових засіданнях Інститу-
ту, пізніше у вигляді реферату друкували в збірнику.

Як керівник В. Липинський не обмежувався тільки
науковою працею зі своїми студентами. Він дбав про
їх матеріальне забезпечення. Яскравим доказом цього
є лист до Д. Дорошенка, в якому він звертався до ос-
таннього, з проханням продовжити стипендію І. Лось-
кому: «Прикладаючи при цьому звіт з праці стипен-
дията 1-ої категорії Д-ра Ігоря Лоського за академіч-
ний рік 1928–1929, нахожу, що вищезгаданий стипен-
дият заслуговує вповні на продовженя стипендії, про
що маю честь повідомити Вас. Лоський прислав мені
звіт своєї праці, який до цього разом з своїм заключе-
ням прикладаю» [11, 630].

Вчений був уважним до своїх студентів. У роботі
з ними робив критичні зауваження, допомагав обрати
напрям наукового дослідження, контролював роботу
над ним, рекомендував необхідну літературу, надавав
методологічні поради, ніколи не відмовляв у допомозі
та пораді. Таке ставлення до студентів він вважав не
тільки обов’язком викладача, а й будь-якого вченого.
Він критикував недбале ставлення наставників до
учнів. Яскравим доказом цього є один з його листів:
«Ваша тактика супроти п. Б. мені видається хибною.
Якби я був його учителем, а він моїм учнем, і коли б
він звернувся до мене як до Вас, з бажанням поправи
і проханням поради, то я не вважав би в праві кинути
його листа в коша» [12, 46]. Його колишні студенти
тепло згадували про співпрацю з ним. Зокрема М. Ба-
зілевський писав: «Крім моєї формальної інститутсь-
кої праці в бібліотеці, семінарі, обов’язкових допові-
дей для асистента, я, як і всі мої колеги, працював над
своєю власною темою з обсягу найближчого замилу-
вання. Мабуть, з огляду на соціяльну приналежність, з
економічних питань мене найбільше інтересували
справи сільськогосподарські... Для своєї праці я виб-
рав тему: “Можливості організації хліборобського кла-
су в Український Консервативній Державі”. Очевидно,
що мені самому в голову не прийшло звернутися за до-
помогою до Липинського. Але зробив це Кочубей – якось
раз, як він був у мене в Адлерсгофі, сказав, що Липинсь-
кий доглядатиме за моєю роботою і цікавиться, що я вже
маю написане. У мене, крім хаосу думок у голові не було
ще нічого. Але я зараз взявся за працю... Це був щас-
ливий період мого життя. Дбайлива увага Липинсько-
го, його короткі критичні зауваження і обширні пора-
ди, з чим треба докладніше ознайомитись, як треба
підійти до тієї чи іншої проблеми, скеровували працю

в одне русло, не дозволяли ще нездисциплінованій
думці розбиватись на дрібні побічні проблеми» [7, 55].

З добротою згадував цінність набутого досвіду, під
керівництвом В. Липинського, й Д. Олянчин: «Взим-
ку 1926/1927 p. я розпочав писати свою невеличку
працю, на основі інструкції курфюрста Фрідріха
Вільгельма для свого посла на Україну А. Ахіллеса-
Майна з дня 21 листопада 1657 р. й реляції останньо-
го з дня 30 травня 1658 р. Написавши ту працю, до
речі, за вказівками самого В. Липинського, я надіслав
її йому на розгляд до “Нового Фінкенкруґу” (недалеко
Берліну), де він по своєму переїзді з Австрії, як член
колегії Українського Наукового Інституту в Берліні,
мешкав. Він мою працю перечитав, поробив в ній по-
мітки і для їх обговорення зі мною особисто запрошу-
вав мене кілька разів до себе на своє приватне меш-
кання, щоб мені вказати на помилки в моїй праці та
порадити, що з неї треба викинути. Так він передавав
мені свій багатющий досвід історика. Відтоді залиши-
лися в моїй пам’яті дуже виразними такі його поради
й указівки: історичні джерела подавати у своїх працях
такими, як вони написані, всі свої оригінальні праці
опубліковувати не в чужій, а у своїй рідній мові, пиль-
нувати виразності, логічної чіткості вислову. Незабут-
ньою лишилася для мене також така його порада:
“Коли Ви перепишете свою відповідну працю кілька
разів, то при цьому усунете її недоліки, і вона стане
кращою”. Після таких порад і вказівок появилась моя
праця під назвою “Із матеріалів до українсько-німець-
ких політичних зносин друг. полов. XVII в.”» [5, 139].
Отже, як науковий керівник, В. Липинський не обме-
жувався тільки методично-науковими порадами, а й
цікавився життєвими обставинами своїх студентів.

Постійна напружена праця та несприятливі кліма-
тичні умови зумовили активний розвиток недуги. Це
змусило В. Липинського взяти відпустку й виїхати на
початку вересня до санаторію Вінервальд. Там він про-
був до жовтня 1927 р., а звідти повернувся до Австрії.
Однак він не залишив своєї педагогічної праці та ще
деякий час продовжував керувати науковою роботою І. Ло-
ського та Д. Олянчина. Останній у листі до С. Томаші-
вського звернувся з проханням опублікувати у ЗНТШ
його працю, присвячену «“українсько-німецьким зно-
синам, починаючи з часів Гетьмана Богдана Хмель-
ницького”, яку я обробляю під керівництвом нашого
заслуженого історика В. Липинського» [13, 5]. До речі,
саме цю працю Д. Олянчин збирався присвятити своє-
му наставникові, але останній на це не погодився.

Наукову діяльність учні В. Липинського не при-
пинили після переїзду наставника до Австрії. Вони
активно продовжували розробляти, обрані ще під кері-
вництвом вченого, теми досліджень, їх результати до-
повідали на засіданнях Академічного товариства при
Українському науковому інституті в Берліні. За актив-
ну наукову працю їх було зараховано членами цього
товариства. Це свідчило не тільки про визнання їх як
науковців, а й про їхній професіоналізм і обізнаність.
Тепер його учні не тільки виступали з доповідями про
одержані результати своєї наукової праці, а й читали
лекції на такі теми: Д. Олянчин – «Повстання 1848 р.»,
«Поняття імперіалізму», «Франко як історик» [14, 53],
«Українство в освітленню ідеології демократично соц-
іальної та гетьманської»; І. Лоський – «До історії ук-
раїнської політичної думки на Правобережжу», «Спо-
мини про битву під Крутами» [15, 24,33].

Педагогічна діяльність В. Липинського була нетри-
валою, але різноманітною й плідною. У ній він дотри-
мувався принципу, що молодь треба виховувати на істо-
ричному минулому, акцентуючи її увагу не тільки на
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перемогах, а й з урахуванням причин невдач того чи
іншого процесу. Свої переконання вчений висловлював
у листі до А. Чайковського: «Молодь нашу треба учити і
підбадьорювати. Але ж ціллю цієї науки мусить бути
перемога. Тому помилки минувшини не можуть бути
промовчувані, бо інакше всі наші змагання знов
скінчаться катастрофою. Найкращій приклад деструк-
тивної некритичної історії дають нам поляки» [16, 1].

Отже, в педагогічній сфері В. Липинський виявив
себе високоосвіченим науковим керівником, педагогом,
вихователем та авторитетним членом Інституту, з дум-
кою якого рахувались. Його ж учні продовжили наукові
дослідження й також стали відомими науковцями.
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Pavlichenko E.A. Teaching activities of Viacheslav Lypynski. This
article is devoted to studying of V. Lypynski teaching activities dur-
ing his stay in Berlin. In spite of short time (less than a year) working
in the Ukrainian scientific institute in Berlin he educed itself as the
highly educated scientific leader and teacher. Under his guidance were
prepared historical works by such students as V. Kuchabsky, D. Olyan-
chyn, M. Bazilevsky, I. Losky.
Key words: V. Lypynski, teaching activities, institute, students, het-
man’s movement.
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ÑËÀÂÈÍÑÜÊÎÃÎ Â ÅÌ²ÃÐÀÖ²¯ (1920–30-³ ðð.)

У пропонованій статті досліджується суспільно-політична ро-
бота та культурно-освітня діяльність в середовищі української
еміграції в Чехо-Словацькій Республіці міжвоєнного періоду
М. Славинського – українського історика, етнолога, літерато-
ра, перекладача, публіциста та дипломата. Стаття є першою
спробою узагальнюючого підходу до вчення історії суспільної,
політичної та культурно-освітньої роботи відомого українсько-
го громадсько-політичного діяча.
Ключові слова: політична еміграція, партія соціалістів-феде-
ралістів, українська радикально-демократична партія, екзиль-
ний уряд.

Серед громадсько-політичних і культурних діячів,
які зробили значний внесок у розробку багатьох пи-
тань історії, політики та суспільного життя українсь-
кої еміграції міжвоєнного періоду почесне місце зай-
має Максим Антонович Славинський (1868–1945).
Попри те, що його участь у громадсько-політичних і
культурних рухах української міжвоєнної еміграції є
маловивченою, стверджувати, що дослідники омина-
ли цю тему, не можна. Деякі праці науковців, щоправ-
да фрагментарно, присвячені їй. Однак наявні публі-
кації про громадсько-політичну та культурно-освітню
діяльність М. Славинського мають, здебільшого, біог-
рафічний характер. Деякі аспекти діяльності українсь-
кої політичної еміграції міжвоєнного періоду у ЧСР
висвітлені у роботах С. Віднянського [1; 2]. А. Живот-
ко [3], М. Мартинюк [4] висвітлюють журналістську
та публіцистичну роботу М. Славинського. У праці
М. Савки [5] проаналізовано зміст статей українських
вчених та публіцистів у часописах політичної еміграції,
виданих у ЧСР в 1920–1939 рр. Журналістська робота
М. Славинського знайшла відображення у збірнику
«Українська журналістика в іменах» [6] та в довідко-
вому виданні «Матеріали з історії національної жур-
налістики Східної України початку ХХ ст.» [7]. Полі-
тичне життя в еміграції, на основі діяльності Украї-
нської радикально-демократичної партії (далі – УРДП),
знайшло відображення у монографії В. Стрільця [8].

Після закриття Української надзвичайної дипло-
матичної місії (далі – УНДМ) у Празі, М. Славинсь-
кий як неофіційний її голова продовжував брати участь
у суспільно-політичному житті української еміграції
ЧСР. Місто Прага перетворилося якщо не на політич-
ний, то, принаймні, на інтелектуальний і науковий осе-
редок української еміграції в Європі. Представники ук-
раїнської інтелігенції, переважно з Галичини і Надд-
ніпрянщини, приєдналися до складу політичної еміг-
рації в ЧСР упродовж 1921–1923 рр. Так, коли 1923 р.
польська влада відмовилася підтримувати уряд С. Пет-
люри, більшість його прихильників переїхала до ЧСР.
Наприклад, після створеного, за ініціативи М. Шапо-
вала та Н. Григоріїва 1922 р., у Празі Українського гро-
мадського комітету (далі – УГК), як неофіційного пра-
вонаступника УНДМ, керівні позиції в ньому зайняли
українські есери. Ще до прибуття у Прагу «польських»
есефів, М. Славинський порушив питання поповнен-
ня УГК представниками всіх українських партій, осе-
редки яких діяли у ЧСР [9, 22].

Про створення УГК М. Славинський свідчив у
Народному комісаріаті державної безпеки (далі –
НКДБ) в 1945 р.: «В кінці 1922 – на початку 1923 рр.
партіями українських есерів і есдеків було створено
“Український Комітет”, на чолі якого стояли Шаповал,
Григор’єв, Ґалаґан» [10, 54]. М. Славинський особис-
то допомагав у створенні Комітету, пошуку фінансо-
вих засобів на функціонування [10, 54]. Партія со-
ціалістів-федералістів не брала спочатку участі в роботі
цього комітету через позиціювання її як буржуазної
есерами і есдеками, а свою партію вони підносили як
соціалістичну. Однак згодом, завдяки сприянню М. Сла-
винського, соціалістам-федералістам вдалося ввійти в
УГК [9, 11], що викликало негативну реакцію лідерів
Української партії соціалістів революціонерів, зокре-
ма Н. Григоріїва, який назвав політику есефів «поло-
нофільською» [11, 23]. На цих же допитах у Києві про
діяльність УГК М. Славинський свідчив: «Цей комі-
тет організував для емігрантів і їхніх родин Українсь-
ку господарчу академію у Подебрадах, Празький
педагогічний інститут, Ліджанську гімназію й низку
інших шкіл. У статуті Українського Комітету було
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сказано, що комітет не мав братися за будь-яку по-
літичну діяльність» [10, 55].

М. Славинський також активно включився в пар-
тійне життя української еміграції у ЧСР. Так, у Празі
діяло Братство української державності, яке, очевид-
но, з метою конспірації, називалося Братством визво-
лення України (далі – БВУ). У 1922–1924 рр. БВУ очо-
лював М. Славинський [12, 16], крім нього членами
Братства були І. Бочковський, В. Леонтович, О. Ло-
тоцький, Л. Чикаленко. Наприкінці 1922 р. БВУ спро-
бувало залучити українського есдека М. Галагана, який
погодився, але невдовзі вийшов із його складу [12, 16].
Він стверджував, що тактика БВУ полягала у тому, щоб
проникати в різні організації й інституції, очолювати
їх, направляти їхню діяльність згідно інструкцій
В. Прокоповича [12, 16]. М. Галаган мав на увазі ро-
боту екзильного уряду, що перебував у Польщі та ко-
ординував діяльність українських таємних організацій
в еміграції.

Потрібно відзначити, що політичні переконання
М. Славинського в еміграції на початку 1920-х рр. не
змінилися, він і надалі підтримував ідеологію УПСФ,
найвпливовіше крило якої перебувало у Празі. Впро-
довж 1922–1923 рр., у зв’язку зі зміною ставлення
Польщі до екзильного уряду УНР, значна частина
членів УПСФ, які там перебували, змушені були зали-
шити цю країну [13, 2]. Більшість із них знайшла собі
притулок у ЧСР, зосередившись головним чином у
Празі, де ще раніше функціонував гурток членів
УПСФ, на чолі з тодішнім головою місії УНР М. Сла-
винським. Розширившись за рахунок прибулих соціа-
лістів-федералістів, празький гурток партії вже у 1923 р.
став найвпливовішим осередком УПСФ, що пережи-
вала період розпорошеності як свого керівного орга-
ну, так і партійної «периферії».

Тому в середині 1923 р. постало питання про по-
вернення до старої назви партії УРДП. Змінивши в
еміграції не лише назву, але й, значною мірою, політич-
ну платформу (в дусі відмови від попередніх соціаліс-
тичних гасел та ідеї федералізму), ця партія стала голов-
ною опорою ДЦ УНР. Ці зміни, певною мірою, зумо-
вили й еволюцію ідейно-політичних поглядів М. Сла-
винського та його перехід до ідеологічної боротьби за
соціальне і національне визволення України. Крім
М. Славинського – члена центрального комітету УРДП,
до неї входили А. Левицький, О. Лотоцький, Д. Чи-
жевський. До них пізніше приєдналися К. Мацієвич,
В. Прокопович, А. Яковлів та ін. [14, 30].

Особисто М. Славинський був одним з лідерів
партії УРДП в еміграції. Згадуючи про її діяльність в
НКДБ 1945 р., він свідчив: «Більшість членів ЦК, які
опинилися в еміграції, перебували в Чехословаччині.
Головами партії за кордоном у різний час були Лотоць-
кий, Мацієвич, Шульгін і я. Довше всіх – Мацієвич. Я
був головою партії лише рік. Членів партії налічува-
лося не більше 30 осіб» [10, 55]. У звіті діяльності
партії за 1924–1925 рр. загальна кількість партійного
осередку на 14 червня 1924 р. становила 49 членів, у
ЧСР – 47 [15, 1]. За цей період М. Славинський виго-
лосив на партійних засіданнях три доповіді: «Огляд
політичних подій», «Україна за часів князівства та Геть-
манату», «Огляд політичних подій від Женевського
протоколу», а також головував на загальних річних
зборах групи Радикал-демократичної партії в Празі
27 червня 1925 р. [15, 3–4].

М. Славинський, представляючи інтереси УРДП,
активно відстоював принципи партії на різноманітних
зібраннях, що відбувалися в емігрантському середо-
вищі. Зокрема на зборах представників української та

російської еміграцій, що відбувалися 14–16 квітня
1924 р. у Празі, обговорювався стан дотримання прав
народів на самовизначення у колишній Російській
імперії. Відомий російський політичний діяч П. Мілю-
ков прочитав лекцію «Про національне питання в
Європі» [16, 2]. У дебатах від УРДП із критичними
зауваженнями виступили М. Славинський, О. Лотоць-
кий, Н. Григор’їв. У свою чергу, М. Славинський роз-
критикував основні ідеї виступу П. Мілюкова щодо
походження українського руху «за німецькі гроші» та
«початкову помірність українських вимог», стверджу-
ючи, що вже Кирило-Мефодіївське товариство метою
свого створення вбачало досягнення союзу само-
стійних слов’янських республік [17, 62зв.]. «Ми всі
вертаючи додому, – заявляв М. Славинський, – будемо
дбати про будову своєї власної батьківщини. Україна
пролила за свою волю занадто багато крови й ще те-
пер її проливає, щоб від тої волі відмовитись. Хочете з
нами жити, як добрі сусіди – гаразд, хочете нас души-
ти й силувати, щоб ми вас любили – тоді будемо бити-
ся. Але глядіть, щоб з того не вийшло хаосу крови, в
якій ми всі можем захлинутись» [16, 2].

Наприкінці 1920-х рр. М. Славинський був актив-
ним учасником громадських зібрань української еміг-
рації, які відбувались не лише в ЧСР, а й поза її межа-
ми. 1929 р. у Будапешті, будучи представником украї-
нської еміграції, М. Славинський брав участь у засі-
даннях товариств, які співпрацювали з Лігою Націй
[10, 56]. На них обговорювались питання становища
національних меншин у Європі. М. Славинський на
допитах в НКДБ 1945 р. стосовно своєї ролі у зібран-
нях української еміграції свідчив: «Від української
еміграції був присутній я і Шульгин, третього не па-
м’ятаю. Мене також обрали до комісії з розподілу гро-
шей серед емігрантів» [10, 97].

Широкого розголосу в середовищі українських емі-
грантів набув лист голови Головної української еміг-
раційної ради О. Шульгина до Верховного комісара у
справах біженців Ф. Нанесена «В оборону прав украї-
нської словянської нації», який був прямо пов’язаний
з проблемою «нансенівських паспортів». Так, автор
листа просив не вписувати в паспортах українських
емігрантів слово «de nationale russe» (тобто, росіяни).
О. Шульгин заявляв про «неприпустимість Ліги Націй
позбавляти українську еміграцію національної чести»
[17, 47–47зв.] та піддав аргументованій критиці пози-
цію Ф. Нансена у своєму «одвертому листі» до нього.
Цей лист, на думку М. Славинського, був одним з най-
кращих актів української дипломатії [18, 171]. Ліга
Націй визнала за українськими емігрантами право на
роботу й на одержання пенсій. Навіть після вступу Ра-
дянського Союзу до Ліги Націй українська еміграцій-
на делегація відвідувала її засідання [10, 97].

Активізації політичного життя еміграції ЧСР спри-
яло заснування в Празі УРДК представниками УРДП,
з діяльністю якого буде тісно пов’язана суспільно-полі-
тична робота М. Славинського у 1920-х рр. Утворен-
ня УРДК започаткували установчі збори 21 грудня
1925 р. [19, 20], засновником виступив О. Лотоцький,
який очолив клуб [20, 14]. Після його від’їзду 1928 р. до
Варшави, головою став К. Мацієвич [21, 86]. Згодом
його змінив на цій посаді М. Славинський (з 1935 р.),
який очолював клуб до 1938 р. [10, 55–56]. У деяких
авторів, які побіжно описували участь М. Славинсь-
кого в діяльності УРДК, зустрічаємо неточності. На-
приклад, С. Наріжний вказував, що М. Славинський
очолив Клуб у 1931 р. [21, 86], хоча з 1931 р він лише
головував в управі Радикально-демократичного клубу
[19, 68]. Клуб об’єднував представників багатьох полі-
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тичних напрямів, але основну масу його членів скла-
дали представники УРДП. На початку своєї діяльності
УРДК нараховував 30 членів [10, 57].

Як чільник управи УРДК М. Славинський розгор-
нув широку лекторську роботу на зібраннях як у самій
столиці, так і філіях клубу в ЧСР. На допиті в НКВС
УРСР М. Славинський про діяльність УРДК свідчив,
що клуб охопив переважно студентство й інтеліген-
цію з українських емігрантських кіл. Не маючи при-
міщення, члени клубу збиралися та заслуховували до-
повіді в залі їдальні [10, 58]. У звіті управи УРДК, ста-
ном на 1 січня 1931 р., вказувалося, що дійсними чле-
нами клубу були 151 особа, в тому числі голова упра-
ви клубу – М. Славинський, заступники – К. Маціє-
вич, З. Мірна, секретар – Б. Бутовський, скарбник –
П. Лисянський. Переважна частина членів клубу у
кількості 45 осіб проживали в Празі й її околицях, в
Подебрадах – 12, в інших містечках ЧСР – 21, поза
межами ЧСР – 74 [19, 68; 21, 86].

Вдало організована робота клубу характеризува-
лась активною участю у суспільно-політичному житті
української еміграції. У 1932 р. як заступник голови
УРДК М. Славинський брав участь у конференції,
організованій Головною еміграційною радою, що
відбулась у Празі 24–25 вересня. На конференції було
обрано новий склад Головної еміграційної ради, до якої
увійшли О. Шульгин, С. Вдовиченко, М. Славинський
та ін. [23, 45–45зв.]. Не стояли члени УРДК у Празі й
осторонь європейських політичних подій, пов’язаних
з приходом до влади у Німеччині фашистів. Показо-
вою у цьому плані стала дискусія на тему: «Слов’янська
демократія та Україна», що відбулася на засіданні клубу
22 червня 1933 р. З огляду на активізацію реакційних
сил, були пройняті виступи учасників дискусії [18, 154].
Головуючи на цьому засіданні, М. Славинський, се-
ред інших доповідачів, висловив і свою думку щодо
розвитку міжнародних відносин. Прихильникам украї-
нсько-німецької співпраці він радив «пильніше при-
дивитись» до досвіду УЦР, коли, за її згодою, німці,
прийшли в Україну й поводились «як лихі наїздники»
[18, 155]. Згодом сучасники охарактеризували УРДК
як «основну лабораторію ідей державного центру УНР
в екзилі» [18, 148].

Протягом наступних років суспільно-політична
діяльністю клубу залишалася різноплановою. У звіті
УРДК в Празі за 1934–1935 рр. зазначалося: «Своєю
працею клуб завжди підтримував акції різних гро-
мадських установ та організацій в загально-національ-
них справах. Підтримував діяльність головної емігра-
ційної ради, по збору національного податку» [19, 18].
Виступаючи проти ідеології більшовиків, М. Славинсь-
кий пропагував ідею розпаду Радянського Союзу. Так,
29 березня 1934 р. на засіданні УРДК у Празі [19, 13]
голова управи М. Славинський та його заступник
К. Мацієвич виголосили спільну доповідь – «Розподіл
Росії – проблема нових держав на ближньому та дале-
кому сході». У ній М. Славинський стверджував, що
Росія йшла шляхом насильницької нівеляції підлеглих
їй народів, на відміну від Англії, Франції і США. «Су-
часні політики знають, що підтримка подальшої кон-
центрації Росії була б історичним анахронізмом», –
підкреслював він [24, 2].

У доповіді М. Славинського, виголошеній на засі-
данні клубу 26 жовтня 1934 р., між іншим, відзначала-
ся роль «давньої» України у захисті Європи від монго-
ло-татарської навали. Ця навала, – йшлося в доповіді,
– створила з Московщини Євразію, яка після більшо-
вицької революції також залила б Європу комуністич-
ною небезпекою, коли б Україна своїм тілом удруге не

прикрила Європу [25, 2]. Змістовним був також його
виступ 5 грудня 1935 р., який присвячувався 15-літтю
української еміграції в ЧСР. М. Славинський репре-
зентував її історію, наголосивши на безперервності з
часів гетьманування І. Мазепи, «коли за кордон було
винесено контінюіту державного й військового поряд-
ку» [26, 9]. Водночас М. Славинський розкривав проб-
лему еміграції М. Драгоманова, зазначивши, що «емі-
грація наших часів подібна до еміграції Мазепинсь-
кої, бо вийшовши закордон з урядом і військом, вона
винесла на еміграцію державно-національні ідеї й
своїм перебуванням тут доводить Европі актуальність
української справи, без справедливого вирішення якої
не може бути досягнено замирення Европи» [26, 9].

Крім членів УРДК, М. Славинський запрошував
доповідачами провідних українських громадсько-полі-
тичних діячів в еміграції, зокрема Б. Мартоса, М. Оме-
льяновича-Павленка, О. Шульгина, О. Яковлева та ін.
Загалом, протягом десяти років, як зазначалось у звіті
УРДК за 1936 р. «відбулась 41 академія та 83 сходин,
на яких зачитано 203 доклади. Вечірок протягом усьо-
го часу відбулось 9» [19, 23]. Наприкінці 1930-х рр.
М. Славинський намагався викрити антиукраїнську
суть національної політики більшовицького режиму
широкому європейському загалу у своєму виступі «На-
ціонально-державна проблема в СРСР» [28, 5–75].
Доповідь узагальнювала та систематизувала теоре-
тичні розробки у сфері міжнаціональних відносин,
якими М. Славинський займався ще з кінця ХІХ ст.

Це видання було основним підґрунтям у звинува-
ченні М. Славинського в антирадянській наклеп-
ницькій діяльності. Сам автор сформулював на допиті
основні думки цієї праці так: «Геть від Москви, від
усякої Москви – червоної і білої, від всякого режиму,
– царського, більшовицького і демократичного, від
усякої імперської єдності, – зовнішньої та внутрішньої,
геть від Росії взагалі». «Терор, як відомо, є невід’ємною
частиною радянського режиму, він існував завжди, а
національні жертви... були незліченними» [10, 66]

Наприкінці 30-х рр. ХХ ст. партійна діяльність
М. Славинського припинилась, у зв’язку з загрозою
окупації Чехословаччини нацистською Німеччиною.
За зізнанням М. Славинського на допиті в НКДБ,
1938 р. він як тодішній голова УРДК у Празі особисто
розпустив Клуб. [10, 14], а в 1939 р., через окупацію
цих країн Німеччиною, УРДП самоліквідувалася. В
1939–1945 рр. М. Славинський займався переважно
перекладацькою діяльністю та готував публіцистичні
статті [10, 98]. Проте окупаційна влада в особі геста-
по неодноразово цікавилася його політичними пере-
конаннями і ставленням до німців [10, 79–80]. Свідчен-
ням авторитету М. Славинського була спроба залучи-
ти його під час Другої світової війни до відновлення
діяльності українського емігрантського уряду. Зокре-
ма президент УНР в екзині А. Лівицький неодноразо-
во звертався з пропозицією участі в такому уряді
М. Славинського [10, 97зв.,98].

Отже, участь М. Славинського у суспільно-полі-
тичному та культурно-освітньому житті української
еміграції ЧСР 1921–1945 рр. характеризувалася по-
дальшим відстоюванням національних інтересів Ук-
раїни у середовищі української еміграції, оскільки у
своїй діяльності він керувався переконаннями, що
кінцевий успіх українських визвольних змагань зале-
жить від надання національній боротьбі широкого між-
народного розголосу та одержання суттєвої зовнішньої
підтримки. Поглиблене дослідження, спрямоване на
повне й об’єктивне висвітлення суспільно-політичної
роботи та культурно-освітньої діяльності М. Сла-
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винського є перспективним напрямом для вчених-
суспільствознавців.
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Ocheretianyi V.V. Maxim Slavinskiy’s socio-political, cultural and
educational activity in emigration (the 1920–30th). The socio-polit-
ical work, cultural and educational activity by M. Slavinskiy among
the Ukrainian emigration in Cheh-Slovfak republik is investigated in
the article. He was one of the Ukrainian historian, ethnologist, author,
translator, publicist and diplomat. This article is the first attempt of
the generalized approach to studying the history of social, political,
cultural and educational work of the known Ukrainian public-politi-
cal figure.
Key words: political emigration, socialists-federalists, Ukrainian ra-
dically-democratic party, the exile government.
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ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÏÐÀÂÎÂÎ¯ ÏÎË²ÒÈÊÈ
ÐÀÄßÍÑÜÊÎ¯ ÄÅÐÆÀÂÈ Ó Â²ÄÍÎÑÈÍÀÕ

Ç ÖÅÐÊÂÎÞ (1917–1922 ðð.)

У статті розглядаються питання формування нормативної бази,
що регулювала відокремлення церкви від держави, вилучення цер-
ковних цінностей та норм, що були спрямовані на охорону зазна-
чених відносин.
Ключові слова: держава, правова політика, релігія, церква, ре-
лігійне товариство.

В кінці 1917 р. до влади на значній території євро-
пейської частини колишньої царської Росії прийшли
більшовики. Вони нав’язали суспільству свою форму
організації державності, ідеологію та розпочали війну з
релігією. Релігію, як відзначав В. Ленін, К. Маркс на-
звав «опіумом народу» [1, 416]. До того часу, тобто до
початку ХХ ст., у країнах Західної Європи, під впливом
різних явищ сформувалося буржуазне бачення поняття
«свободи совісті», яке передбачало такі основні поло-
ження: 1) у державі дозволяється віросповідання;
2) відповідно до загальних вимог закону, можуть засно-
вуватися релігійні товариства з правом публічного в
них богослужіння; 3) громадяни вправі сповідувати всяку
релігію, вступати в релігійні товариства, вільно виходи-
ти з них чи переходити в інші; 4) ніхто не може бути
присилуваний до участі в релігійних товариствах, акці-
ях, обрядах; 5) громадяни мають право на захист дер-
жавою їх особи, честі та свободи проти будь-яких пося-
гань з боку релігійних об’єднань; 6) особа користується
всіма громадянськими і політичними правами без усі-
ляких обмежень у зв’язку з віросповіданням [2, 7].

Формуючи свою політику щодо релігії і церкви,
більшовики розуміли і усвідомлювали їх організуючу
роль у суспільному житті і тому у ІІ програмі (1903 р.)
поставили за мету досягнення свободи совісті, відок-
ремлення церкви від держави [3, 585]. Ці положення,
нібито, відповідали сформульованим буржуазним
цінностям у країнах Західної Європи. Більшовики ро-
зуміли також те, що відповідну функцію церкви підтри-
мувала своїм законодавством Російська держава. Про
це красномовно свідчать Зводи Основних державних
законів. Так, у ст. 62 вказувалося на те, що «первинна
і панівна роль в Російській імперії належить христи-
янській православній церкві східного сповідання». В
«Уложенні про покарання» було визначено, що «винні
як у поширенні вже існуючих єресей, що відпали від
православної церкви, так і в створенні будь-яких но-
вих сект, що шкодять вірі, піддаються за ці злочини
позбавленню всіх громадянських прав і засланню на
поселення: з Європейської Росії у Закавказзя» [4, 45].
У ст. 208 зводу законів Російської імперії визначало-
ся, що батьки були зобов’язані виховувати своїх дітей
у православній вірі, а у разі невиконання цієї вимоги
вони могли бути засуджені до ув’язнення в тюрмі на
строк від одного до двох років. Атеїзм же в Російській
імперії розглядався як кримінальний злочин.

Православна церква в Росії була також великим
власником, утримувала на праві власності як рухоме,
так і нерухоме майно і цей чинник більшовиками та-
кож був взятий до уваги. Один із більшовицьких лідерів
– П. Красіков у 1922 р. зазначав, що необхідні 300–
400 млн. золотого фонду для закупівлі закордонного
хліба можна було отримати шляхом експропріації тих
цінностей, які у свій час були отримані апаратом церкви
від народу під релігійним приводом [5, 11]. Як відзна-
чав М. Голодний, «у 1905 р. церква мала 2,5 млн. дес.
землі. В монастирях на кожного ченця припадало по
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40 десятин. Щорічний кошторис Найсвятішого Сино-
ду перевищував 100 млн. крб. Річний прибуток київ-
ського митрополита становив 84 тис. крб.» [5, 44].

Зрозумілим стає, що такий суб’єкт права власності
не міг існувати у створеній більшовиками Радянській
державі. З приходом до влади у Петрограді, більшо-
вики вдаються до активного формування антирелігій-
ного законодавства. На положення цього законодав-
ства були зорієнтовані інші радянські республіки й
зокрема органи влади Української Народної Республі-
ки. Ця держава була проголошена у Харкові в грудні
1917 р. і потім змінювала свою назву, зважаючи на
політичні реалії. 26 жовтня 1917 р. на ІІ Всеросійсь-
кому з’їзді Рад робітничих і солдатських депутатів було
прийнято Декрет про землю. Цей акт проголошував
«націоналізацію монастирських та церковних маєтків
з живим і мертвим реманентом, садибними будівлями
та всіма приналежностями» [4, 50]. Згідно із Деклара-
цією прав народів Росії, яка була прийнята 2 листопа-
да 1917 р., скасовувалися будь-які «національно-
релігійні» привілеї та обмеження».

У грудні 1917 р. була видана спеціальна постанова
Ради Народних Комісарів Російської Радянської Феде-
ративної Соціалістичної Республіки, згідно якої, справу
виховання і освіти із духовного відомства було переда-
но у відання Народного комісаріату освіти. Іншими груд-
невими актами 1917 р. вирішувалися юрисдикційні пи-
тання. Так, Декретом від 16 грудня було розмежовано
правозастосовну функцію і справи, що перебували на
розгляді у духовних консисторіях, синоді та інших ре-
лігійних установах і за якими рішення не набрало за-
конної сили, вважалися знищеними, а сторони у відпо-
відних спірних відносинах мали звернутися до суду
або ж місцевого органу РАГСу [4, 51]. Декретом про
цивільний шлюб, дітей і ведення книг актів грома-
дянського стану від 18 грудня було визначено, що пра-
вові наслідки мав лише зареєстрований шлюб. Таким
чином, держава витісняла церкву з різних сфер управ-
ління, перебирала відповідні функції на себе.

У середині січня 1918 р. було скасовано відомства
придворного духовенства та звільнено священиків усіх
віросповідань, які перебували на службі у військово-
му відомстві. Згідно наказу Народного комісара у спра-
вах державного піклування від 20 січня 1918 р., було
припинено фінансування на утримання культових спо-
руд (храмів, каплиць), а також на утримання свяще-
ників і законовчителів і на виконання церковних об-
рядів [4, 51]. Відомо, що в Україні більшовикам дове-
лося вести тривалий час боротьбу за здобуття і утри-
мання влади у своїх руках і тому дещо пізніше, по-
рівняно з законодавством Радянської Росії, тут сфор-
мувалося відповідне законодавство.

22 січня 1919 р. Тимчасовий робітничо-селянсь-
кий уряд України видав Декрет про відокремлення
церкви від держави і школи від церкви. Цей декрет
діяв до 1927 р. Він мав 15 статей, зміст яких зводився
до наступного:

1. Церква відокремлювалася від держави.
2. В межах УСРР заборонялося видавати будь-які

місцеві закони або постанови, які б утискували або обме-
жували свободу совісті, або встановлювали які-небудь при-
вілеї на основі віросповідної приналежності громадян.

3. Кожен громадянин міг сповідувати будь-яку ре-
лігію або не сповідувати ніякої, скасовувалися обме-
ження прав, що були пов’язані із сповідуванням або
не сповідуванням тієї чи іншої віри.

4. Дії держаних та інших публічно-правових гро-
мадських заходів не могли супроводжуватися ніякими
релігійними обрядами або церемоніями.

5. Вільне виконання релігійних обрядів забезпечу-
валося настільки, наскільки воно не порушувало господ-
ського порядку і не супроводжувалося посяганнями на
права громадян УСРР. Місцеві органи влади наділялися
правом вживати всіх необхідних заходів для забезпечен-
ня у таких випадках громадського порядку і безпеки.

6. Релігійні переконання не були підставою для
ухилення від виконання визначених громадянських
обов’язків. Винятки з цього правила, за умови заміни
одного громадянського обов’язку іншими, у кожному
випадку допускалися за рішенням суду.

7. Відмінялася релігійна клятва як присяга. У необ-
хідних випадках дозволялася лише урочиста обіцянка.

8. Акти громадянського стану велися виключно ци-
вільною владою – відділами запису шлюбів і народжень.

9. Школа відокремлювалася від церкви.
10. Не допускалося викладання релігійних віро-

вчень у всіх державних, громадських та приватних на-
вчальних закладах, у яких викладалися загальноосвітні
предмети. Громадяни могли вивчати релігію у приват-
ному порядку.

11. На всі церковні і релігійні товариства поширю-
вали свою дію загальні положення про приватні товари-
ства і союзи, їм не могли бути надані жодні переваги як
державою, так і місцевими органами влади та самовряд-
ними установами, а також не могли бути надані субсидії.

12. Не допускалося примусове стягнення зборів
та оподаткування на користь церковних і релігійних
товариств, а також застосування заходів примусу і по-
карань зі сторонами цих товариств над їх членами.

13. Церковні і релігійні товариства не могли бути
суб’єктами права власності.

14. Все майно існуючих в УСРР церков і церков-
них товариств оголошувалося народним надбанням.

15. Будівлі і споруди, призначені виключно для бо-
гослужбової мети, передавалися згідно з постановами
центральних або місцевих органів державної влади у
безоплатне користування відповідних релігійних то-
вариств.

Органами радянської влади в Україні було видано
ряд нормативних актів, згідно з якими справа освіти
населення переходила до відання держави. В кінці
січня 1919 р. Тимчасовий робітничо-селянський уряд
України опублікував декрет, згідно з яким, усі на-
вчальні заклади передавалися у відання відомств на-
родної освіти. І майже вслід за цим Декретом Народ-
ний комісаріат освіти видав кілька постанов, предме-
том яких стала заборона виконання релігійних обрядів
і «Закону божого» у навчальних закладах, скасування
посад законовчителів усіх віросповідань та перетво-
рення навчальних закладів, що перебували раніше у
духовному відомстві та перейшли до Наркомату осві-
ти, у загальноосвітні школи [4, 52]. У першій декаді
лютого 1919 р. до відома населення були доведені дек-
рети про організацію відділів реєстрації актів грома-
дянського стану (рагсів), про цивільний шлюб, про
ведення книг актів громадянського стану, а також про
розлучення [4, 55].

Найважливішим нормативним актом, у якому була
виражена сутність правової політики держави у відно-
синах з церквою, стала Конституція УСРР, прийнята в
березні 1919 р. на ІІІ Всеукраїнському з’їзді Рад. Се-
ред декларованих прав та обов’язків «працюючого і
експлуатованого народу України», визначалося право
на свободу совісті. Відповідно до ст. 23 цього акту, «з
метою припинення можливості використання релігії і
церкви в інтересах залишення класового ладу, церква
відокремлювалася від держави». За всіма громадяна-
ми визнавалося право пропаганди як релігійних, так і
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антирелігійних наук. При цьому право пропаганди
релігійних наук могло бути реалізоване за тієї умови,
що не переслідувалося жодне соціальне і політичне
завдання, а право пропаганди антирелігійних наук за
умови, що це не суперечило комуністичним поглядам.
Таким чином, більшовиками було визнано право на
свободу совісті та віросповідання.

Всеукраїнським з’їздом Рад у березні 1919 р. була
затверджена Декларація прав трудящого і експлуато-
ваного народу. У ст. 31 цієї Декларації передбачалося
надання права притулку всім іноземцям, що пересліду-
валися за так звані релігійні злочини [4, 53]. В сере-
дині 1920 р. уряд Радянської України прийняв поста-
нову «Про погодження законодавчої політики УСРР і
РСФРР щодо питання про відокремлення церкви від
держави». Вже з назви цього правового акту зрозумі-
лою є несамостійність діяльності правотворчого орга-
ну УСРР у формуванні нормативних актів, спрямова-
них на регулювання відносин з церквою. Відповідно
ж до вимог цієї постанови, Народним комісаріатом
юстиції УСРР була розроблена детальна інструкція для
реалізації положень Декрету з відокремлення церкви
від держави і школи від церкви.

Розроблена Народним комісаріатом юстиції УСРР,
«Інструкція про застосування законоположень по
відокремленню церкви від держави і школи від церк-
ви» була узгоджена з іншими компетентними у цій
сфері діяльності державними органами – Народним
комісаріатом внутрішніх справ та Народним коміса-
ріатом освіти. У цій інструкції визначався правовий
режим майна, що використовувалося для виконання
релігійних обрядів, користування таким майном мало
здійснюватися за договором. На регулювання майно-
вих відносин були спрямовані норми Цивільного ко-
дексу, прийнятого 1922 р.

У вересні того ж року, згідно з постановою Всеук-
раїнського Центрального Виконавчого Комітету, регу-
лювання договірних відносин із суб’єктами культу було
передано до компетенції Народного комісаріату
внутрішніх справ УСРР. При цьому органі виконавчої
влади було створено Центральну міжвідомчу комісію
у справах про товариства і союзи. Ця комісія затвер-
дила «Інструкцію про порядок реєстрації релігійних
товариств і видачі дозволів на скликання з’їздів релі-
гійних товариств». Основні положення цієї інструкції
зводилися до того, що релігійні товариства: не мали
прав юридичної особи; не були суб’єктами права влас-
ності; мали право укладати угоди приватно-правового
характеру з користування культовим майном. Визна-
чення кола ситуацій, за виникнення яких допускалося
розірвання укладених договорів користування культо-
вим майном, дозволялося циркулярами Народного ко-
місаріату внутрішніх справ [6, 74].

У 1921–1922 рр., під приводом боротьби з голо-
дом, радянською владою була здійснена акція з вилу-
чення церковних цінностей, яка мала репресивний
характер. Основним актом, що регулював проведення
цієї акції стала, прийнята 8 березня 1922 р., постанова
Всеукраїнського Центрального Виконавчого Коміте-
ту «Про передачу церковних цінностей у фонд допо-
моги голодуючим». До виконання заходів з вилучення
церковних цінностей були залучені радянські органи,
військові та цивільні органи й організації [7, 394].

У 1922 р. був прийнятий Кримінальний кодекс
УСРР. Його завданням був правовий захист держави
трудящих від злочинців. На охорону, встановлених
державою, правил з відокремлення церкви від держа-
ви були спрямовані норми, закріплені у статтях 119–
125-4. До злочинів, об’єктом посягань яких були пра-

вила з відокремлення церкви від держави, законода-
вець відніс: використання релігійних забобонів мас для
повалення робітничо-селянської влади або для збуд-
ження опору її законам і постановам (ст. 119); вчинен-
ня обманних дій з метою збудження марновірства в
масах населення, а також з метою отримати таким
шляхом якої-небудь вигоди (ст. 120); викладання ма-
лолітнім і неповнолітнім релігійних вірувань у держав-
них або приватних навчальних закладах і школах (ст.
121); всякий примус при стягненні зборів на користь
церковних і релігійних організацій або груп (ст. 122);
привласнення собі релігійними або церковними органі-
заціями адміністративних, судових або інших публіч-
но-правових функцій і прав юридичних осіб (ст. 123);
вчинення служителями культів усіх сповідань релігій-
них обрядів (хрещення, обрізання, похорон, вінчання,
зняття церковного благословення або інших рівнознач-
них їм) раніше реєстрації відповідних актів громадсь-
кого стану (народження, смерті, шлюбу і розлучення)
– (ст. 123-1); вчинення у державних установах і під-
приємствах релігійних обрядів, а рівно розміщення у
цих будівлях яких-небуть релігійних зображень
(ст. 124); перешкоджання виконанню релігійних об-
рядів, оскільки вони не порушують громадського по-
рядку і не супроводжуються посяганням на права гро-
мадян (ст. 125); спонукання до виконання релігійних
обрядів або до присутності при вчиненні цих обрядів
(кваліфікуючою ознакою цього злочину було вчинен-
ня вказаного діяння особою, від якої постраждала осо-
ба перебувала в економічній чи іншій залежності) –
(ст. 125 -1); перешкоджання похованню в межах кла-
довища за обрядом громадянських похорон (ст. 125-
2); неподання використовуваних відомостей або звітів
приватним особам і їх об’єднаннями про наявне у них
або про надане їм державною владою майно, призна-
чене для релігійного культу або для релігійних цілей
(ст. 125-3); приховування церковного майна, зданого
по договору віруючим (ст. 125-4);

У подальшому норми Кримінального кодексу
УСРР змінювалися і вже в редакції 1926 р. злочини,
спрямовані на порушення прав з відокремлення церк-
ви від держави були визначені статтями 122–127. Кри-
мінальний кодекс УСРР вимагав при визначенні міри
покарання враховувати ступінь і характер небезпеки
як самого злочинця, так і вчиненого ним злочину
(ст. 24), а також визначення форми вини (ст. 25). Аналіз
змісту статей 119–125-4 зазначеного кодексу свідчить
про те, що вина в даному разі мала форму прямого
умислу. Мотиви порушень встановлених правил мог-
ли бути різними: неприязнь, ворожість до робітничо-
селянської влади (ст. 119); корисливий (ст. 122); непо-
вага до прав і свобод віруючих (ст. 125). Мета вчинен-
ня таких злочинів могла бути наближеною, тобто без-
посередньою (ст. 125) та перспективною (ст. 122). Зі
змісту статті 122 вбачається, що винна особа пересліду-
вала мету отримання матеріальних цінностей на ко-
ристь церковної, релігійної організації.

Об’єктивна сторона злочинів характеризувалася
діями, активною поведінкою особи (осіб), використан-
ня фізичних і психологічних засобів, які безпосеред-
ньо заподіювали шкоду об’єкту, що був поставлений
під охорону нормами кримінального права. У статті
125-1 визначалося, що спонукання до виконання релі-
гійних обрядів або до присутності до вчинення цих
обрядів могло проявлятися у використанні фізичних і
психологічних засобів. Місцем вчинення злочину, а
воно характеризувало об’єктивну сторону злочину,
кримінальний закон визначав державні або приватні
навчальні заклади і школи (ст. 121); державні устано-
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ви і підприємства, а також приміщення у цих будівлях
(ст. 124); кладовища (ст. 125-2); громадські місця, куль-
турні споруди (ст. 125). Для встановлення ступеню і
характеру небезпеки вчиненого злочину закон вима-
гав вивчити обстановку вчиненого злочину, час і місце
порушення основ суспільної безпеки (ст. 124). У статті
125 Кримінального кодексу УСРР визначалася квалі-
фікуюча ознака вчинення злочину, а саме: вчинення
злочину по відношенню до особи, яка перебуває в еко-
номічній чи іншій залежності від злочинця.

За порушення правил з відокремлення церкви від
держави, санкції вказаних норм Особливої частини
Кримінального кодексу УСРР визначали заходи дер-
жавного примусу – кримінальне покарання. Таким
чином, однією з ознак злочину була їх кримінальна
караність. Законодавець вдався до різної форми вик-
ладу санкцій у статтях ІІІ розділу Особливої частини
Кримінального кодексу УСРР 1922 р. Так, у статті 119
форма викладу була відсильна, а в інших статтях (120–
125-4) прямою. Ряд санкцій був визначений як альтер-
нативні. Так, вчинення служителями культів всіх спо-
відань релігійних обрядів раніше реєстрації відповід-
них актів громадянського стану каралася штрафом до
500 крб. золотом або примусовими роботами, або ж
позбавленням волі на строк до одного року (ст. 123).

Санкції статей вказаного розділу кодексу визначали
такі покарання, як позбавлення волі на строк до одного
року, примусові роботи строком від шести місяців до
одного року, штраф в сумі від 300 до 500 крб. золотом,
позбавлення на строк до двох років права укладати до-
говори з місцевими Радами по використанню бого-
службового майна і будівель, а стосовно релігійних або
церковних організацій – то їх ліквідацію із конфіска-
цією належного їм майна. Визначені законом заходи
впливу, що застосовувалися до порушників, були до-
сить різноманітними, їх можна поділити на майнові
(штраф, конфіскація майна); особистісні (позбавлен-
ня волі, примусові роботи); організаційні (позбавлен-
ня права протягом певного строку укладати договори
по користуванню богослужбовим майном і будівлями,
ліквідація релігійної або церковної організації).

Суб’єктами злочину могли були фізичні особи, як
громадяни УСРР, так і іноземці. Ряд норм визначав спец-
іальний суб’єкт – служителів культу (ст. 123-1). Відпо-
відно до змісту статті другої цього кодексу дія кримі-
нального закону поширювалася на іноземців, за умови,
що вони за своїм дипломатичним становищем не кори-
стувалися правом екстериторіальності. Обов’язок пору-
шувати кримінальне переслідування перед судовими і
слідчими органами за «всяким вчиненим і таким, що
підлягали покаранню, злочинам», покладався на проку-
ратуру, яка також підтримувала обвинувачення в суді [9].

Політичний курс партії більшовиків щодо релігії
було закріплено у програмі партії, яку затвердив VІІІ
з’їзд РКП (б). У резолюції з’їзду, що мала назву «Про
політичну пропаганду і культурно-освітню роботу на
селі» були закріплені принципи стосунків Радянської
держави і церкви». Після цього з’їзду, була поширена
брошура М. Бухаріна та Є. Преображенського, яка мала
назву «Абетка комунізму». У вказаній брошурі відзна-
чалося, що релігія і комунізм несумісні ні теоретично,
ні практично, оскільки «церква є спілкою, об’єднаних
певними джерелами, прибутків, за рахунок віруючих,
за рахунок їх невігластва та темноти» [10, 4]. Автори
брошури ратували за насильне введення державою
трудової повинності для духовенства, перетворення їх
у робітників і селян.

Після закінчення громадянської війни 1920 р.,
партія більшовиків вдалася до виконання одного з го-

ловних завдань держави – виховання нового поколін-
ня радянських людей з атеїстичною свідомістю. За
твердженням Є. Ярославського, боротьба з релігією
велася лише «шляхом переконання і тільки переконан-
ня.., не допускаючи ніяких перегинів і образ вірую-
чих, що в більшості є вірними радянській владі людь-
ми» [11, 13]. У кожній темі програми занять в антире-
лігійному гуртку на селі мала підкреслюватися класо-
ва експлуататорська суть усіх релігій і керівник гуртка
мав стверджувати цю тезу на конкретному місцевому
матеріалі [12, 5]. Держава з допомогою різних засобів
та заходів виховувала у громадян почуття законослух-
няності, вимагала суворого дотримання приписів за-
кону. У листопаді 1922 р., згідно вимоги відділу НКВС,
Матвіївська сільська рада мала відібрати у звільнено-
го священика М. Буткевича підписку про те, що він не
буде більше правити богослужіння у храмі та не буде
вести агітацію проти, призначеного Харківським гу-
бернським спеціальним управлінням, нового свяще-
ника. Крім того, зазначена сільська Рада мала вести
спостереження за тим, як звільнений священик буде
виконувати свої зобов’язання. У разі порушення цією
особою взятих зобов’язань, належало негайно повідо-
мити про це органи НКВС [13, 20]. Таким чином, на
сільську Раду покладалося здійснення превентивних
заходів, що мали забезпечити дотримання законності.

В підсумку можемо зазначити, що регулювання
відносин з церквою стало важливою сферою право-
творчості органів державної влади в Україні. У силу
історичних подій, відповідне регулювання відносин в
Україні здійснювалося слідом за формуванням норма-
тивної бази Радянської Росії. Всередині 1920 р. було
прийнято рішення про узгоджене формування норма-
тивної бази проведення заходів із відокремлення цер-
кви від держави. Принцип такого відокремлення був
закріплений на конституційному рівні в березні
1919 р. Зокрема було визначено органи державної вла-
ди та їхню компетенцію у зазначеній сфері. Відноси-
ни з відокремлення церкви від держави регулювалися
широким колом нормативних актів. Передусім, на пра-
вову охорону цих відносин були спрямовані норми
Кримінального кодексу УСРР 1922 р.
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are examined the guestions of the normativ base formation, that regu-
lated the separation of church, withdrawal of religions values, and
rules that were oumed at protecting those relations.
Key words: state, legal politics, religion, church the religious community.
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У статті аналізуються відносини радянської влади та право-
славної церкви на Поділлі на початку 1920-х рр. На основі архів-
них матеріалів, законів тієї епохи та нормативних приписів сто-
совно релігії та віруючих на Поділлі, досліджується діяльність
П. Погорілка. Доводиться цілковите небажання влади спіпрацю-
вати з такою впливовою структурою, як БОПУПАЦ, котру всіма
методами намагалися зруйнувати.
Ключові слова: П. Погорілко, погорілківщина, Поділля, БОПУПАЦ,
Жива церква.

Останнім часом особливу увагу науковців привер-
тає проблема державно-церковних стосунків, об’єктив-
не та всебічне висвітлення якої було неможливим в
радянський час. Це зрозуміло, адже сучасний стан ук-
раїнської церкви багато у чому визначений антирелі-
гійним правлінням держави, основи якої були закла-
дені на початку 1920-х рр. Саме тоді грубе втручання
держави у релігійні справи спричинило зміни між кон-
фесіями в УРСР, що були зумовлені, насамперед, поя-
вою тут «погорілківщини». Цей процес відбувався на
Поділлі, а питання виникнення, становлення та ролі,
яку відіграв цей рух, визначило мету цієї статті.

Перші наукові праці з цієї проблеми з’явилися на
зламі існування Радянського Союзу, тому в них ще
відчутний подих тієї епохи, що відобразилося й на
вивченні питання в працях О. Воронин [1], В. Пащен-
ка [2]. Істотним недоліком їхніх праць є суб’єктивний
характер, нестримне прагнення показати провідну роль
влади та правильність її політики щодо розколу церк-
ви. З розпадом системи, розпочався новий етап у вив-
ченні як проблем релігії загалом, так і проблеми, що
порушена нами. Деякі її аспекти вже відобразили такі
фахівці, як Т. Євсєєва [3], О. Галамай [4], П. Слободя-
нюк [5], С. Жилюк [6].

Встановлення радянської влади в Україні, здава-
лося, сприяло розвитку церков, опо зиційно налашто-
ваних до РПЦ. Більше того, згідно з новими законами,
віруючі мали право створювати громади без санкції цер-
ковної ієрархії, лише зареєструвавши статут в органах
місцевої влади. Це було досить зручно для прихильників
української автокефалії, які своєї ієрархії не мали, але
прагнули отримати їх будь-якими засобами [7, 170]. На
Поділлі ця робота пов’язана з діяльністю Братства «Цер-
ква Жива» та Братського об’єднання парафій Українсь-
кої православної автокефальної церкви (БОПУПАЦ).
Останнє, за ім’ям його керівника – о. П. Погорілка,
отримало ще й назву «погорілківщина» [8, 291].

П. Погорілко народився 1869 р. у м. Чернівцях.
Навчався у Київській та Немирівській гімназіях, Київ-
ському університеті на історико-філологічному факуль-
теті, Київській академії та політехнічному інституті.
Викладав у різних навчальних закладах Поділля та
Києва. На 1 січня 1918 р. був директором гімназії у
с. Жолоби Ямпільського повіту, По дільської губ. У час
національного піднесення подільського духівництва
пристав до автокефального руху, за що з листопада
1919 р. – до серпня 1922 р. був «караний у духовному
порядкові» архієпископом Подільським Пименом «за
те, що служив на слов’янській мові з українською ви-
мовою» [9, 5]. Після повідомлення, що єпископ Пар-
феній бере українські парафії під свою опіку, почав

здійснювати власні українські відправи, які приваблю-
вали у с. Жолоби багато селян із навколишніх сіл [4,
128]. Сучасники характеризували його як священика
із глибоким національним самоусвідомленням, люди-
ну «високоідейну» і «щирого українця», який залишив
про себе гарні спомини. Чого тільки варті яскраві
свідчення Георгія Густавовича Брилінга – сина колиш-
нього директора Вінницького краєзнавчого музею Гу-
става Вольдемаровича Брилінга, який був його одно-
класником за Немирівською гімназією і Київським
університетом: «Уважний спостерігач і непоганий опо-
відач». Також Г. Брилінг відзначав глибоке національ-
не самоусвідомлення священика: «В те далекие годы
из него упорно пытались сделать Погорелка, но он не
менее упорно отбивался и остался Погорилком» [10,
166]. Не менш теплі спогади про нього можна знайти
у листі митрополита В. Липківського до о. М. Борець-
кого: «Ця людина для мене була дуже дорога, ми з ним
ще з академічної лави були однодумцями, хоч він
скінчив академію далеко пізніше, ніж я» [11, 316].

Тим часом, у церкві розпочався реформаційний
рух, одна з течій якого була спрямована на створення
української національної церкви. На П. Погорілка ро-
били ставку як на можливого кандидата в єпископи
УАПЦ. Влітку 1921 р. його послали на висвяту до гру-
зинських ієрархів, але складні обставини перешкоди-
ли йому доїхати до Грузії [10, 167]. Підтримуючи ук-
раїнізацію церкви, він дотримувався старих традицій-
них засад висвячення єпископів, тому голосував про-
ти всесоборної висвяти єпископів на Соборі у жовтні
1921 р., назвавши цю подію «неканонічним актом са-
мохіротонії» [12, 161], адже «самосвятне начало не є
начало православної церкви, а тому ті, хто свідомо
приймають його, не можуть вважатися православни-
ми в розумінні вселен ської єдності» [13, 89]. Втім,
бажання стати єпископом у нього не зникло і він пішов
на згоду із архієпископом Подільським Пименом
(Пєговим), який рекомендував його митрополиту Ми-
хаїлу (Єрмакову) для висвячення на Соборі Єпископів
України у вересні 1922 р. на єпископа Кам’янецького
(на місце Адріана (Анцино-Чекунського), який через
похилий вік уже просився на покій). Однак хіротонія
не була здійснена, бо, як стверджував пізніше Пат-
ріарший Місцеблюститель, митрополит Крутицький
Петро (Полянський), проти цього виступило духовен-
ство та миряни Подільської єпархії [14, 5].

Про цей випадок і подальше життя П. Погорілка
яскраво говорять спогади В. Липківського: «Бувши у
Вінниці в грудні, я довідався, що він перебуває в свящ.
на П’ятничанах, пішов до нього. Він був слабий, без-
помічний, жив на хлібах. Був мені дуже радий, жалів-
ся на Пимена і Амвросія, що його одурили, на мою
пропозицію покинути хитання і приєднатись до нас,
він сказав, що якби це було з початку, а тепер якось
неловко, я повинен був першим піти з Вами, а тепер
коли багато молодих пішло, мені тягнутись в хвості
якось неловко... Коли розговорились далі, я висловив-
ся як він – людина революційна – зачепився за якийсь
цвях і повис у повітрі, відстав від нас. На що він ска-
зав, що навпаки, він далеко пішов вперед від нас, за ці
часи багато читав світської літератури і тепер замис-
люється, чий був Христос, чи потрібна віра і т. ін. На
мене він зробив враження дійсно людини, що зірва-
лась із ґрунту і сама не знає куди її хвиля несе. Звичай-
но, людина, що кілька місяців нічого не робить і тілько
мушляє, до чого вона може додуматись... Я все таки
думав, що він до нас пристане. Але в лютому (мене не
було тоді в Київі) архієп. Іван Федорович доповів, що
Погорілко знюхався з Вінницьким ДПУ і колишньою
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Вінницькою Крайовою нашою Радою, і от в ДПУ
відбулося зібрання з 10 старої Кр. Ц. Ради осіб, на яко-
му о. Павла Погорілка обрано на єпископа “Живої
Церкви” для Поділля. Йому були асигновані кошти і
він поїхав у Москву, і там від Антоніна прийняв хіро-
то нію. Вже єпископом о. Погорілко приїхав у Київ і
заходив кілька раз до мене, але мене не було дома, за-
ходив до Чехівського, бачився в мене з архієп. Олек-
сандром Ярещенко і все замислювався: “куди це я по-
пався.., що це зо мною робиться, порадьте, що мені
робити”» [11, 317].

Після прийняття хіротонії від єпископа Антоніна
(Грановського) він виголосив традиційну декларатив-
ну промову в Москві рідною українською мовою. Тією
ж мовою відповідав йому голова ВЦУ митрополит
Антонін. Хіротонія та літургія в Заіконоспаському
монастирі теж була здійснена українською. По повер-
ненню на Поділля, за словами Патріаршого місцеблю-
стителя митрополита П. Крутицького, «не визнаючи
ніякої вищої влади над собою, будучи прихильником
автокефальної церкви на Україні, Погорілко розпочав
утворення такої, ніким на те не уповноважений, всу-
переч усім церковним канонам» [15, 215]. З єпархій,
що визнали П. Погорілка, утворилася самостійна єпар-
хія «погорілківців» [16, 5].

Позитивне відношення до обновленського руху та
групи «ЖЦ» все ж не втримало єп. Павла в її обі ймах,
бо, за його словами, «необережне захоплення револю-
ційними способами боротьби з єпископатом протилеж-
ної течії, скомпрометувало її в очах віруючих людей.
А крім того під захисний колір Ж. Ц. увійшло багато з
тих, що з початку провокували її. Щоб відвести підо-
зріння в живізмі, вони потім урочисто відмовилися від
обновленських пактів, статуту і навіть від назви “Живої
Церкви”, але це не реа білітує в очах народу ні їх течій,
ні їх» [13, 60]. Відколовшись від ВУВЦУ в березні
1923 р., він утворив на Поділлі групу «БОПУПАЦ»
(Братське об’єднання парафій Української Православ-
ної Автокефальної Церкви) [17, 90].

За інструкцією НКВС, на місцях мали «не ставити
перешкод» у роботі цієї організації, створеної органа-
ми з надр УАПЦ. Це аргументувалося тим, що дане
релігійне угрупування задовольняє національні вимо-
ги віруючих і стоїть близько до обновленських течій у
православній церкві [13, 69]. В заяві уповноважених
релігійної громади УАПЦ с. Малих Хуторів при Іоан-
но-Богословській церкві, яка знаходилася у спільному
користуванні з представниками громади БОПУПАЦ,
зазначалося про постійні конфлікти між ними, спро-
воковані представниками Братського об’єднання. Крім
того, зауважувалося, що «в багатьох сім’ях, окремі
члени яких належать до різних релігійних громад,
можна спостерігати загострення сімейних відносин з
бійкою, лайкою, сваркою» [18, 93]. Таким чином, ство-
рення та діяльність БОПУПАЦ цілком вписувалося у,
взятий державою, курс, спрямований на поглиблення
розколу й одночасне послаблення на Поділльській
землі інших конфесій.

Досить чітко оцінювалася погорілківська церков-
на течія у «Політичному огляді Подільської губернії
за жовтень 1923 р.», складеному ДПУ. Тут зокрема зга-
дується з негативного боку діяльність архієпископа
УАПЦ І. Теодоровича, спрямована на протидію
БОПУПАЦ, спілка автокефалістів та тихонівців, що
викривала П. Погорілка як прихильника Живої Церк-
ви. Ці спроби протидії, на думку ДПУ, «не лише не
мали успіху, але й викликали для Івана ряд несприят-
ливих наслідків, у результаті яких частина його при-
хильників відкрито перейшла на бік Погорілка». Ос-

танній «діяв досить тактовно й обережно, – вихваляють
його автори “Огляду”, видаючи бажане для себе за явне,
– В останній час, коли більша частина приходів фактич-
но перейшла без його тиску на його бік, з боку його при-
хильників надійшло запрошення на з’їзд “об’єднання”,
на порядку денного якого стояло “створення міцної
організації і вибори правління”, тобто, створення єпис-
копської катедри для Погорілка, з підпорядкуванням
йому більшості приходів на Поділлі» [10, 168–169].

Свою групу єпископ Павло позиціонував як таку,
що «веде ту середню лінію, яка від кожної течії відрізує
те, що прийнятне з канонічного боку, і з боку культур-
них вимог історичного моменту відродження українсь-
кого народу та нової соціальної будови та його трудо-
вого життя» [7, 171]. Тому вже в жовтні 1923 р. у
с. Косиківка Вінницької округи відбувся окружний з’їзд
БОПУПАЦ, перед яким стояло завдання «створення
міцної організації і вибори Правління». Цей з’їзд ух-
валив статут, обрав окружне й єпархіальне управління
[10, 169]. Як наслідок, уже через місяць, у листопаді,
в Подільській губ. було 83 погорілківських парафій,
1200 екзархальних, 215 липківських та 52 живоцер-
ковних [19, 189–190].

Однак початкові успіхи прихильників П. Погоріл-
ка швидко минулися. На червень 1924 р. БОПУПАЦ у
подільському православ’ї, на відміну від листопада,
посідало четверту сходинку, об’єднуючи лише 29 гро-
мад. Першість за кількістю релігійних громад мала
екзархістсько-слов’янська течія, що нараховувала 1013
громад, друге місце – УПАЦ – 200; третє – обновленсь-
ка, до якої входили прихильни ки Живої Церкви і Все-
українського Синоду, – 53 [21, 586]. Ще гіршим ста-
новище прихильників П. Погорілка стало у вересні
1924 р., оскільки кількість релігійних громад і їх вага
в суспільстві помітно падали, про що можна дізнатись,
проаналізувавши відповідні дані, за якими БОПУПАЦ
мав уже тільки 24 общини [22, 61]. Отже, кількість
прихильників П. Погорілка і БОПУПАЦ невпинно
зменшувалася, а похваляння чиновників ДПУ, що його
«успіх є очевидним», були явно передчасними.

Міжконфесійну ситуацію на той час вдало охарак-
теризувала записка П. Погорілка, складена ним власно-
руч у травні 1924 р. У ній єпископ пожав історію украї-
нського національного церковного руху, описав проти-
дію йому з боку російського єпископату, важку бороть-
бу, що розгорнулася через це у церквах. На думку
П. Погорілка, поєднання ідей УАПЦ та БОПУПАЦ не-
можливе, оскільки «самосвятне начало не є началом Пра-
вославної церкви», а отже, «ті, хто свідомо приймають
його, не можуть рахуватися православними» [13, 88–89].

З метою відновлення авторитету БОПУПАЦ та його
керівника, почалася робота з підготовки та проведення
губернського з’їзду. Дозвіл на це був наданий Губадмін-
відділом від 21 березня 1924 р. [20, 25]. З’їзд тривав 19–
20 червня 1924 р. у с. Малі Хутори під Вінницею. При-
сутніми першого дня були 97 делегатів, другого – 104. З
них: 1 єпископ, 52 священика, 2 диякони, 4 д’яки, 45
мирян. Як зазначалося у доповіді про з’їзд, «мандати були
не дуже то оформлені, так що мандатна комісія не могла
підрахувати скільки парафій було на з’їзді присутніх та
скільки було делегатів від районових та окружних
об’єднань». Крім того, більшість із них були представ-
никами інших течій, передусім тихонівців, які «зібра-
лись тут не для того, щоб закріпити організований Пого-
рілком церковний союз, а, навпаки, з метою забалату-
вати Погорілка та провести Амвросія на єпископа По-
ділля» [8, 293]. Важливою про цей з’їзд є згадка свяще-
ника Баневського, який зазначав, що віряни, коли на-
правляли його на з’їзд, доручили пильно придивитися
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до БОПУПАЦ і наголошували: «Коли це дійсно
об’єднання одновірців, то їх це влаштовує, якщо ж уг-
рупування, то це їм не цікаво» [4, 189].

Більшість дискусій, що велися на з’їзді, зводилися
винятково до того, чи «священики мають право одру-
жуватись по кілька разів та чи єпископи мають бути
монахами чи ні?». Більшість делегатів висказувалася
за те, щоб все залишалося по-старому і православна
церква в Україні не повинна поривати зв’язку з Пат-
ріархом Тихоном [7, 173]. П. Погорілко, розуміючи,
що більшість на з’їзді ставиться до нього вороже, на-
магався довести, що він зовсім відійшов від Живої Цер-
кви. Разом з тим, він підбурював своїх прихильників
до рішучих виступів на захист об’єднання. Це призве-
ло до того, що частина організаторів звернулася до
представника влади, із заявою про незаконність з’їзду,
бо більшість учасників не є членами БОПУПАЦ, що
з’їзд, насправді, представляє лише 40 парафій, а на
Поділлі їх близько 400 (хоча ця цифра була перебільше-
ною) [21, 587]. Як наслідок, 20 червня 1924 р. пред-
ставники влади, що були присутні на з’їзді, прийняли
рішення про його закриття [4, 193].

Не дивлячись на провал «чекістського» розвитку
подій на з’їзді, все ж радвлада вирішила продовжити
підтримку БОПУПАЦ і таємною інструкцією від
23 червня 1924 р. зазначила, що «Центр пропонує
підтримувати БОПУПАЦ там, де вже поширилася
УАПЦ, адже це два ворожі табори, які один одного
завзято поборюють». У цій інструкції необхідно відзна-
чити той момент, що саме «Центр» вказав на подаль-
шу підтримку подільського угруповання, ймовірніше,
маючи вже певні плани у розкольницькій полі тиці РПЦ
і прагнучи використати в них харизматичну фігуру
єпископа П. Погорілка [7, 173].

Однак будь-якій підтримці, якою б колосальною вона
не була, приходить кінець. Так, у фондах Хмельницько-
го обласного держархіву присутня секретна записка Ка-
м’янець-Подільського прикордонного загону ДПУ за
1 червня 1925 р. У ній є дані про проникнення БОПУПАЦ
на територію Кам’янця та зазначається, що ця течія прий-
шла з Проскурівської округи, де існує окружне управ-
ління цієї течії. Очолював її Д. Крижанівський, який, на
думку ДПУ, мав значний авторитет серед духівництва і
прихожан. Хоча до його закликів негативно ставилися і
автокефалісти, і обновленці, так як серед прихожан за-
гонами ДПУ було розповсюджено чутку, що П. Пого-
рілко є душевнохворим. Це було зроблено тому, що вла-
да розчарувалася й у ньому, й у БОПУПАЦ [24, 30].
Поступово, як зазначав В. Липківський, останнє ста-
ло проміжним етапом переходу до УАПЦ. Це не вхо-
дило в плани ДПУ і воно позбавило П. Погорілка опі-
ки – БОПУПАЦ розпалося, а його керівник подався
до Полтави, де пристав до «Булдівщини» [23, 96].

Таким чином, можна зробити висновок, що однією
з найактуальніших причин створення БОПУПАЦ ста-
ла ідея поглибленого розколу церкви і віруючих у по-
глядах. Цей розкол опирався на підтримку одних течій
і придушення та повне або часткове знищення інших.
У свою чергу, це було пов’язане зі зменшенням релі-
гійності населення Поділля. Однак найбільшої шкоди
принесло створення «погорілківської церкви», оскіль-
ки населення почало виявляти байдужість до право-
славної віри, до служби українською мовою, а в ре-
зультаті це, дало ґрунт для розвитку сектантства й об-
новленських рухів у всіх його формах. Відділення ж
парафій від невигідних для влади течій, головним чи-
ном, зашкодило Українській автокефальній право-
славній церкві Поділля. Крім того, авторитетність саме
в Центральній Україні П. Погорілка визначила межі
поширення його групи.
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Kolesnyk O.V. Pavlo Pohorilko in Podillia religious life. The rela-
tions between the Soviet Government and Orthodox Church in Podil-
lia at the beginning of the 1920th years are analized in this article.
The Pavlo Pohorilko activity is researched on the basis of archival
materials, lows of that epoch and regulatory prescriptions concerning
religion and believeres. Is proved the complete unwillingness of the
government to coexist and cowork with such powerful and influential
structure as BOPUPATS which was tried to be destroyed by all legal
and illigal methods.
Key words: P. Pohorilko, Podillia, pohorilkivshchina, BOPUPATS,
Alive Church.
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ÍÀ ÂÎËÈÍ² Â 1920-õ ðð.

У статті досліджуються проблеми подолання дитячої безпритуль-
ності на радянській Волині в 1920-х рр., стан дитячих будинків,
відповідні заходи держави та суспільства, їхні результати.
Ключові слова: дитяча безпритульність, дитячі будинки, Волинь,
Головний комітет із соціального виховання, товариство «Друзі дітей».

Проблема дитячої безпритульності для сучасної
України є досить актуальною та безпосередньо пов’я-
заною з політичним, соціально-економічним розвит-
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ком країни, складнощами реалізації в реальному житті
прав дітей. На вирішення цієї проблеми зокрема спря-
мована дія Закону України «Про основи соціального
захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»
(від 02.06.2005). За різними оцінками, в Україні нара-
ховується від 40 до 100 тис. безпритульних дітей та
позбавлених батьківського піклування. Проблема є
актуальною і в сусідній Росії. За різними відомостя-
ми, на вересень 2010 р. тут було від 2 до 5 млн. без-
притульників. За оцінками МВС Російської Федерації,
на травень 2010 р., 2 із 100 дітей були безпритульни-
ками, а всього дітей в країні – 28 млн. [1]. Тому до-
цільним є вивчення історичного досвіду вирішення цієї
соціальної хвороби, зокрема у 1920-х рр. Ця пробле-
ма знайшла своє відображення у низці праць сучас-
них українських і російських дослідників. Необхідно
виділити дослідження таких вітчизняних істориків та
педагогів, як А. Зінченко [2], О. Паращевіна [3], В. Ви-
ноградова-Бондаренко [4], І. Діптан [5; 6], Н. Тріпуті-
на [7], І. Іщенко [8] та ін.; російських істориків А. Слав-
ко [1], І. Єгорькова [9], О. Маслова [10] та ін. Пробле-
ма боротьби з дитячою безпритульністю на радянській
Волині в цей період потребує більш глибокого дослід-
ження, із залученням відповідних архівних джерел,
оскільки не знайшла ще достатнього відображення у
наукових працях істориків.

Серед основних причин сирітства та безпритуль-
ності дітей у 1920-х рр. різні дослідники називають на-
слідки Першої світової та Громадянської воєн, а також
голод, масові епідемії, безробіття, евакуація значної
кількості дітей з Росії. Однак, крім соціально-економіч-
них та політичних причин дитячої безпритульності, на
думку української дослідниці О. Паращевіної, існува-
ли ще й інші, спричинені психологією перехідного
періоду. Вона звертає увагу на відхід від традиційних
соціальних стереотипів, норм моралі, заміну їх нови-
ми, що призводило до зниження відповідальності
батьків за долю своєї дитини, збільшення кількості
позашлюбних, покинутих, бездоглядних дітей [3, 13].

С. Пришляк виділяє такі етапи боротьби з дитя-
чою безпритульністю в Україні у 1920-х рр. Пер-
ший охоплює 1921–1923 рр., коли вирішувалось пи-
тання створення максимальної кількості дитячих ус-
танов для розміщення в них безпритульних дітей та
підлітків, надання їм матеріальної допомоги (дитячі
будинки, інтернати, трудові школи, дитячі клуби та ін.).
У 1924–1925 рр. (другий етап) основну увагу приділя-
ли утворенню шкіл-клубів, денних дитячих будинків,
організації осередків «Друзі дітей». На третьому –
1926–1928 рр. – проводилися рейди з вилучення без-
притульних із вулиць, активізувалась робота осередків
«Друзі дітей», а також велася боротьба із безробіттям
підлітків [11, 57]. До кінця 1920-х рр. в СРСР було ство-
рено державну систему подолання дитячої безпритуль-
ності (законодавство, державні та громадські устано-
ви, мережа дитячих закладів). Центральне місце у ній
посідали органи і установи народної освіти (Нарко-
мос, Головсоцвих, губсоцвих, СПОН, КОН) [3, 13].

Головний комітет із соціального виховання (Голов-
соцвих) у циркулярі Народному комісаріату освіти
(НКО) від 14.07.1923 р. вказував на те, що всі ті захо-
ди, які вживаються на місцях органами НКО у справі
ліквідації безпритульності серед дитячого населення
віком 4–15 років, з багатьох об’єктивних причин є не-
достатніми. Про це свідчило збільшення кількості без-
притульних дітей в окремих місцях. Комітет вважав за
необхідне вести цю справу шляхом залучення до неї
широких робітничих кіл, свідомої частини населення.
Відділ Головсоцвиху Волинської губ. із соціально-пра-

вової охорони дитинства пропонував такий план за-
ходів у цьому напрямі: 1) до допомоги у кампанії бо-
ротьби з безпритульністю дітей залучалися усі сили
апарату інспектури Губсоцвиху; 2) пропонувалось вис-
вітлювати кампанію в пресі (вміщувати відомості про
її наслідки, цифри, починання, заходи влади та ін.);
3) завести у губернському органі преси відділ розшу-
ку дітей та батьків; 4) використовувати доповіді на збо-
рах робітників на фабриках, заводах; 5) розширити
мережу установ з охорони дитинства; 6) організувати
майдани-клуби для дітей, куди мав бути вільний дос-
туп для безпритульних; для технічного керування цією
справою обирати особливу комісію з робітників і пе-
дагогів [12, 140–141].

21 листопада 1923 р. Всеукраїнський ЦВК прий-
няв постанову «Про безпритульних підлітків, які пе-
ребували у дитячих будинках». З метою надання мож-
ливості подальшого навчання таким дітям та перерос-
лим, встановлено для дитбудинків вік і пропонува-
лось: 1) надати їм до 25% від загальної кількості місць,
встановлених для прийому у профшколи та школи ро-
бітничої молоді усіх типів; 2) при неможливості цього
надати їм на робітничих факультетах до 10% встанов-
леної кількості місць; 3) запропонувати Наркомпраці
встановити пільговий порядок запису та реєстрації на
біржі праці безпритульних підлітків; 4) реорганізува-
ти, згідно потреби, окремі дитбудинки, в яких є такі
підлітки, у навчальні заклади профосвіти. Досвід по-
казував, що підлітки 14–15 років, які приймались у
новий дитячий колектив дитбудинку, часто створюва-
ли там дезорганізацію [12, 239,246].

Боротьбою з дитячою безпритульністю керував Го-
ловсоцвих та його місцеві органи. У Плані праці охоро-
ни дитинства Головсоцвиху на 1923/1924 бюджентний
рік, в розділі ІІІ йшлося про заходи боротьби з дитячою
безпритульністю. Як і в попередніх документах, в ньо-
му підкреслювалась необхідність перетворення цієї спра-
ви з державної у громадсько-державну. Зокрема наго-
лошувалося на необхідності створення Товариства
охорони дитинства і заснування первісних його орган-
ізацій на заводах, фабриках, у колективах робітників.
Важливе значення надавалось також громадській
організації майданів-клубів для дітей в робітничих
осередках; збільшенню кількості прийомників та ізо-
ляторів дитячих будинків та інших установ профілак-
тичного характеру; організації мережі дитячої інспекції
за допомогою жіночих відділів, районних дитбудинків
і шкіл: облік усього дитячого населення віком від 4 до
16 років. У цій справі мала бути налагоджена тісна
співпраця з органами міліції, які мали видавати по-
свідчення особи сиротам та безпритульним дітям.

Для кращого пошуку планувалось організувати на
місцях дитячі адресні столи, в яких мали бути ство-
рені списки або картотека дітей з інтернатів. Ці адресні
столи повинні були мати зв’язок із губернським адрес-
ним столом [12, 238]. Важливе значення надавалось
також впровадженню роботи з безпритульними дітьми
у дитячих їдальнях, де вони часто бували, втягуванню
їх у різні освітні гуртки; комплектуванню дитячих ус-
танов, насамперед дітьми, звиклими до спільного жит-
тя з подальшим поступовим поповненням їх новими
дітьми, взятими з вулиці.

На периферії було помічено стихійний наплив із
сіл до міст безпритульних дітей, які були передані ок-
ремим селянам-патронам для виховання на певний час.
Постало питання про переоблік таких дітей та укла-
дення договорів з патронами. Справа в тому, що для
таких селян у 1921–1922 рр. передача дітей з губерній,
де був голод, мала примусовий характер; складно було



102 ÃÓÐÆ²¯ÂÑÜÊ² ²ÑÒÎÐÈ×Í² ×ÈÒÀÍÍß        Âèïóñê 8/9 – 2014/2015

їх прогодувати у своїх сім’ях, забезпечити необхідним
одягом, взуттям, навчанням; не мали особливої потре-
би у праці цих дітей у своїх господарствах, клопотали
про те, щоб позбутись їх. Такі голодні діти-підлітки
збільшували лави безробітних у містах. Губсоцвих
пропонував для вирішення цієї проблеми залічувати
таких дітей до складу сім’ї селян-патронів для надан-
ня пільг останнім із сільськогосподарського податку
[13, 213,215, 217–217зв.].

Станом на 15 квітня 1923 р. на особистому утри-
манні у селян-патронів знаходилися понад 3 тис. дітей з
губерній, де був голод 1921 р. Однак тоді ж збільшились
випадки привезення таких дітей селянами-патронами у
відповідні державні органи через складне матеріальне
становище останніх. Селян зобов’язували укладати до-
говори на найм робочої сили цих дітей, які перебували
вже у підлітковому віці. Кожний договір мав оплачува-
тись селянами у розмірі 7 крб., що викликало масову
відмову патронів від утримуваних ними дітей-підліт-
ків. Губернський комітет допомоги дітям вважав за
необхідне скоротити кількість таких договорів, щоб
запобігти збільшенню дитячої безпритульності та без-
робіття підлітків. Певна частина дітей з губерній, де
був голод, які перебували у селян-патронів, мали ста-
ном на 1923 р. зв’язок із своїми родичами або родина-
ми і потребували термінового відправлення додому.
Однак на це необхідно було знаходити додаткові кош-
ти Губернському комітету допомоги дітям [14, 28,48].

За звітами про роботу Волинського губернського
відділу народної освіти, у 1923 р. було проведено кам-
панію допомоги безпритульним дітям: створено відпо-
відну комісію, організовано доповіді в усіх клубах, збір
коштів на користь безпритульних дітей. Необхідно заз-
начити, що, внаслідок зняття дитбудинків з держпос-
тачання у лютому 1923 р., вони опинились у складно-
му становищі, за винятком харчування та пального.
Результати перевірок засвідчили такі проблеми:
відсутність білизни, необхідної кількості меблів, ан-
тисанітарний стан; виховна сторона справи була на
достатньо низькому рівні (з причини відсутності підго-
товчого персоналу) [15, 112,120].

Станом на 1 листопада 1924 р. на Волині кількість
зареєстрованих безпритульних дітей складала 481 (з
них найбільше у місті Житомирі – 218; у 1922/23 р. їх
було 226). З них сиротами були 176 дітей, напівсиро-
тами – 305. У Волинській губ. перебували також 3450
дітей з губерній, де був голод 1921 р. З них лише 247
мали зв’язок з родиною. У Житомирі 50% безпритуль-
них дітей потребували негайного залучення у дитбу-
динки, але вони були перевантажені, мали несприят-
ливі матеріальні умови. Тому передбачалась організа-
ція будинку безпритульного дитинства, за підтримки
відповідних державних оранів та на засоби осередків
приятелів дітей [13, 218,178].

Головсоцвих вважав також необхідними низку за-
ходів щодо розміщення в існуючих установах безпри-
тульних дітей та відкриття нових (трудові сільськогос-
подарські колонії для підлітків, артілі, трудові будинки з
майстернями). Ці заходи треба було проводити у тісно-
му союзі із громадськістю, зокрема Українським Черво-
ним Хрестом, відділами організації «Друзі дітей» на
виробництві та профспілками. Водночас переглядалось
питання про так звану моральну дефективність підлітків,
які мали перебувати у нормальній трудовій обстановці.

Усіх підлітків, які перебували у дитбудинках ста-
ном на 1 січня 1924 р., нараховувалось 181; з них було
відряджено у культурні радянські господарства – 25,
на виробництво – 7, у різні державні майстерні – 27.
Існувала також лісова колонія на 40 дітей, до якої було

залучено перетуберкульозних дітей з дитбудинків. За
дитбудинками було закріплено біля 267 дес. землі, од-
нак відчувався брак належного реманенту [13, 166,
179]. Регулярним стало проведення місячників допо-
моги безпритульним дітям. Так, під час організації
одного з них (15 вересня – 15 жовтня 1927 р.), для по-
шуку коштів пропонувалося прийняти такі заходи:
1) на квитки по автотранспорту встановити обкладен-
ня розміром у 2% від вартості для членів профспілок
та 5% – для іншого населення; 2) обкладення спирт-
них напоїв у містах і поселеннях міського типу у Во-
линській окрузі, з розрахунку 2 крб. на відро; 3) зап-
ровадити в окрузі та місті Житомирі у період місячни-
ка такі нарахування: у всіх закритих і відкритих рес-
торанах та кафе-їдальнях, починаючи з 9-ї години ве-
чора, по 5% на рахунки, що перевищують 3 крб.; та-
кож по 5% на квитки у кінотеатри та театри вартістю
понад 50 коп.; по 2 коп. – на трамвайні квитки, 5% –
на квитки автотранспорту тощо [16, 55,65].

Серед практичних завдань, на час проведення
місячника допомоги безпритульним дітям по Во-
линській окрузі з 1 листопада до 1 грудня 1928 р.,
йшлося про розширення зв’язків відповідних держав-
них органів з громадськістю у цьому питанні (залу-
чення до справи товариства «Друзі дітей» тощо); по-
жвавлення роботи щодо працевлаштування підлітків
на підприємствах, майстернях, артілях; агітаційну ро-
боту серед робітничих мас для влаштування безпри-
тульних дітей на патронат у сім’ї робітників; організа-
цію міської лотереї допомоги цим дітям; використан-
ня періодичної преси, радіо, кіно [17, 208–209].

Не можна оминути увагою товариство «Друзі дітей»,
що зробило вагомий внесок у справу боротьби з безпри-
тульністю дітей на Волині та загалом в Україні цього
часу. Історія цієї організації розпочинається з громадсь-
кої ініціативи 1924 р., що вилилася в організацію на
підприємствах та установах осередків «Друзі дітей». Ці
осередки проводили таку роботу: шефство над дитус-
тановами, підбір, обстеження дітей, утримання уста-
нов за власні кошти, попередження безпритульності,
індивідуальна допомога бідним родинам та дітям, інди-
відуальне патронування підлітків, влаштування дітей
на роботу, відправлення їх на батьківщину за кошти
осередків тощо [4, 10]. Станом на 1926 р. це товари-
ство нараховувало в Україні 2115 міських осередків з
170 тис. членів, 300 сільських осередків з 73 тис. членів
[18, 3]. У наступному році осередки «Друзі дітей»
відокремились у самостійну громадську організацію
– Всеукраїнське товариство друзів дітей.

Певний інтерес для дослідників мають акти обсте-
ження дитячих будинків цих років. Так, в «Акті обсте-
ження Червонської диткомуни» від 6.03.1925 р. зазна-
чалося про загалом її задовільний стан. Серед нега-
тивних моментів йшлося про затримання коштів на їжу,
зарплату вихователів; налагодження водопостачання,
котла центрального опалення, даху у місцях протікан-
ня; придбання постільної, натільної білизни, взуття,
верхнього одягу; ліквідацію корости серед дітей; пе-
ревантаження комуни дітьми тощо [14, 17–17зв.]. Ста-
ном на 15 грудня 1929 р., у дитбудинках Волинської
округи перебували 782 дітей (хлопців – 391, дівчат –
391). У деяких будинках не вистачало педагогічного
персоналу. Діти рідко відвідували вистави та кіно, не-
достатньо приділялася увага їхньому художньому та
фізичному вихованню. За результатами перевірок дит-
будинків у Волинській окрузі в 1930 р. було зроблено
такі висновки: 1) матеріальний стан дитбудинків був
надзвичайно важким (недостатні асигнування на хар-
чування дітей (8 крб. на місяць) та одяг (25 крб. на
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рік); незадовільний стан постільної білизни (особли-
во у Кмитівській дитячій комуні); стан харчування на
периферії був особливо незадовільним; дитбудинки не
були забезпечені в достатній мірі меблями та устатку-
ванням; діяльність майстерень у диткомунах відбува-
лася з перебоями. Пропонувалось збільшити, за раху-
нок додаткових асигнувань, витрати на харчування в
дитбудинках до 10 крб. на місяць, одяг – до 35 крб. на
одного вихованця [19, 10–13].

Окремі українські дослідники звертають увагу на
таке явище, як втечі безпритульних дітей з відповід-
них закладів, вказуючи на такі причини: матеріальна
незабезпеченість закладів, безгосподарність та неор-
ганізованість, відсутність цільової установки, затиш-
ку, незадовільна організація дитячого середовища,
дозвілля, відсутність індивідуального підходу [4, 17].

Як зазначає А. Славко, до кінця 1920-х рр. були
досягнуті певні позитивні результати щодо вирішен-
ня проблеми безпритульності дітей в СРСР, про що
свідчили різке скорочення їх кількості у містах, функ-
ціонування відповідних дитячих установ, в яких дити-
на могла отримати соціальну допомогу. Проте, не див-
лячись на зусилля держави, умови життя в дитячих
установах були незадовільними. До кінця 1920-х рр.,
на думку дослідника цієї проблеми, відбувалася відмо-
ва від використання різних педагогічних методів на
безпритульну дитину і спроб реалізувати ідею перехо-
ду до загального державного виховання дітей. Пробле-
му безпритульності держава не змогла вирішити і на
середину 1930-х рр. [1].

На думку І. Єгорькової, соціальна робота Радянсь-
кої держави в 1918–1935 рр. не отримала достатньо
широкого розвитку, у зв’язку із соціальними потрясі-
ннями в країні. При цьому авторка вказує на її винят-
ково класову спрямованість і обмеженість дії. Типо-
вими для цього періоду вона називає проблеми недо-
статнього фінансування і витікаючу з цього складність
підбору відповідних педагогічних працівників; надзви-
чайно мізерну матеріальну базу, що значно скорочува-
ла розмах і знижувала якість роботи [9].

Отже, боротьба радянської влади з дитячою без-
притульністю на Волині у 1920-х рр. мала як певні по-
зитивні результати, так і проблеми, що не були остаточ-
но вирішені, через переважно соціально-економічні при-
чини. Державні органи так і не спромоглися надати усі
необхідні кошти для подолання безпритульності та по-
ліпшення стану дитячих будинків. Архівні джерела
свідчать про значні проблеми матеріально-побутового
характеру у дитячих будинках, відсутність кваліфіко-
ваних педагогів, які б могли правильно працювати з
безпритульними дітьми. В умовах недостатнього
фінансування дитячих будинків на Волині, державні
органи все більше розраховували на підтримку сус-
пільства, особливо робітників, селян. З боку держави
часто проводилися місячники допомоги безпритуль-
ним дітям, заохочувався патронат над ними, значну
підтримку знедоленим дітям надавали відповідні гро-
мадські організації. Загалом, необхідно відмітити, що
саме явище безпритульності було наслідком тих со-
ціальних потрясінь, що відбулися на Волині та в Ук-
раїні, у зв’язку зі встановленням радянської влади.
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Vlasyuk ².Ì. The state and public measures of the overcoming of
child’s homelessness in Volyn in the 1920th. The problems of the
child’s homelessness overcoming in the soviet Volyn during the
1920ths, the state of the orphan’s houses, the proper measures of the
state and society, their results are explored in the article.
Key words: child’s homelessness, houses of the children’s, Volyn,
Main committee on the social education, organization «Druzi ditey».

Í. Ì. Ñàëòàí

ÑÒÀÂËÅÍÍß ÄÎ ÊÓËÜÒÓÐÍÈÕ Ö²ÍÍÎÑÒÅÉ
ÌÅØÊÀÍÖ²Â ÕÀÐÊÎÂÀ Â 1920-õ ðð.

У статті аналізуються культурні потреби мешканців Харкова в
1920-х рр. Вказується, що форми проведення дозвілля й ставлен-
ня до релігії базувалися на традиційних естетичних та етичних
уявленнях.
Ключові слова: культурні цінності, освіта, читацькі вподобан-
ня, мистецькі вподобання, релігія, Харків.

Соціально-психологічні настанови, звички, уяв-
лення й інші ідеологічні конструкції минувшини дос-
лідити важко. Залишаючись, здебільшого, розчиненою
у великому потоці історичних й етнографічних відо-
мостей, інформація про потаємні пласти суспільної
свідомості потребує певної «розшифровки». Для ви-
явлення нового рівня історичної реальності історики
змушені звертатися до теоретико-методологічного
потенціалу різних соціально-гуманітарних дисциплін,
детально аналізувати життя і діяльність людини в кон-
кретній історичній спільноті.

У наш час проблема ментальностей щільно пов’я-
зана з повсякденним життям пересічної людини, час-
тково відображена в історичних дослідженнях В. При-
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луцького, О. Рябченко (студентство), О. Коляструк
(інтелігенція), Р. Любавського, С. Постнікова й
М. Фельдмана (пролетаріат) [1–5] та ін. Окремі питання
формування нового культурного поля розроблялися
Ш. Плагенборгом (становлення революційної культу-
ри) [6], Н. Лєбіною (девіантна поведінка громадян).

Ідеали нової людини і проекти нової культури ви-
гадувалися невеликою кількістю людей для всієї маси
населення. У цьому зв’язку не можна говорити про ви-
падковість небажання радикальних дизайнерів куль-
тури диференціювати суспільство [6, 330–331]. Для
всього радянського народу була сформована певна
культурна матриця, що включала в себе обов’язковість
початкової, а потім і середньої освіти, атеїстичний
світогляд, формування специфічних художніх смаків.
Орієнтуючись на основну масу «темного» робітничо-
селянського населення, радянська влада намагалася
підвищити культурний рівень представників новопро-
голошеної суспільної еліти, позиціонуючи культуру
пролетаріату як передову. Духовні запити пересічних
громадян формувалися, передусім, під впливом влас-
ного соціального оточення. Пізнавальні, етичні й ес-
тетичні потреби як найбільш важливі культурні потре-
би людини виявлялися в освітньому рівні й читацьких
вподобаннях особи, відвідуванні нею культурно-про-
світницьких установ, а також в її ставленні до Бога,
природи тощо.

Освіта долучає людину до культурних норм та
цінностей, що притаманні співтовариству, підвищує її
культурні потреби. Основним критерієм культурного
рівня радянських громадян тривалий час виступав
рівень їх письменності. Це свідчить про тотальну не-
грамотність населення країни – проблему, на подолан-
ня якої влада витратила багато зусиль і часу. Якщо ста-
ном на 1897 р., у Харкові письменними вважалися 72%
чоловіків та 51% жінок віком від 20 до 40 років, то
результати всеукраїнського перепису 1926 р. зафіксу-
вали істотне підвищення рівня письменності в озна-
ченій віковій категорії. Він становив 96,1% у чоловіків
та 80,3% у жінок [7, 13; 8, 778]. Влітку 1929 р. спе-
ціальна комісія Харківського окружного виконавчого
комітету рад робітничих, селянських та червоноар-
мійських депутатів провела обстеження 19 найбільших
промислових підприємств міста. За результатами ро-
боти, комісія зробила наступні висновки: а) 28474 осо-
би, які становили 4,4% від всієї кількості опитаних, не
вміли читати і писати; б) рівень письменності залежав
від віку, заробітку та походження респондента [9, 197–
198]. Таким чином, активна трудова міграція сільського
населення до Харкова зумовила активізацію кампанії
боротьби з неписьменністю.

Зросла кількість осіб, які здобували професійну
підготовку за денною, вечірньою (змінною) та заоч-
ною формами навчання. Суттєвий вплив на підвищен-
ня суспільної значущості освітнього процесу здійсню-
вали життєві настанови самих мешканців міста. Пе-
ресічні громадяни сприймали процес набуття освіти
як шанс поліпшити власний добробут, підвищити своє
суспільне становище.

Зміна ціннісних орієнтацій під впливом револю-
ційних подій була притаманна для молодого поколін-
ня, як найменш схильного до стереотипного мислен-
ня. Конфлікт між батьками та дітьми щодо цінності
освіти, на прикладах біографій харківського архітек-
тора П. Шпари та поета А. Малишка, дослідила О. Ряб-
ченко. Старше покоління визнавало пріоритетним
фізичну працю (ремесло) і противилося процесу на-
буття освіти їхніми дітьми [2, 30]. Факти масового ігно-
рування підлітками старших класів трудової школи,

тенденція до зростання питомої ваги учнівського та
студентського контингенту установ професійної осві-
ти свідчать, що молоде покоління цінувало освіту, ви-
користовуючи її з власною раціональною метою. Дос-
тупність освіти, рівність усіх верств суспільства, оріє-
нтація на «середнього» учня, складне економічне ста-
новище радянської родини стали причинами змін у
ставленні до освіти з боку міської громади.

По-перше, за умов, коли більшість радянських гро-
мадян володіла лише мінімальними знаннями, найбільш
популярними серед населення ставали такі форми орган-
ізації освітньої діяльності, які поєднували в собі загаль-
ноосвітню і професійну складову. Так, упродовж 1928–
1931 рр. тривала дискусія щодо передачі вечірніх робіт-
ничих університетів з відання органів політпросвіти
до системи професійної освіти. По-друге, поєднання
невисокого освітнього рівня вихідців із селянського
та робітничого середовища та державної протекціоні-
стської політики пролетаризації, змінювало погляд на
сам процес набуття знань. В очах учнів і студентів ос-
віта почала набувати інструментального характеру,
виступаючи не так метою, як засобом для досягнення
мети, що знижувало ефективність навчання.

Друковане слово виступало найдоступнішим куль-
турним агентом радянської ідеологічної машини впро-
довж усього означеного періоду. Лідерство у читаць-
ких вподобаннях належало періодичним виданням. За
п’ятак майже кожен мешканець міста міг купити газе-
ту, долучившись до широкого кола інформації, відчу-
ти власну приналежність певній соціальній спільноті.
Дослідники відзначають виникнення нового соціокуль-
турного явища: соціального прошарку робітників, які
постійно читали газети, але майже не читали книжок
[5, 243]. Найбільшим попитом користувалися ті газе-
ти, в яких матеріал подавався в стислій і доступній
формі. Передовиці з їх складними політичними стат-
тям сприймалися «сірою плямою» а тому, здебільшо-
го, навіть не пробігалися очима [10, 44]. Викликали
інтерес критичні статті, фейлетони, судова хронічка,
замітки про життя робітників. Також читачів приваб-
лювали ілюстрації, особливо різні карикатури.

Хоча в місті існувала розвинута бібліотечна мере-
жа, харків’яни не квапилися масово відвідувати ці куль-
турні установи. Станом на початок лютого 1923 р. у
8 районних бібліотеках міста були записані лише 15
тис. дорослих і дітей, за соціальною приналежністю
60% відвідувачів належали до міського пролетаріату,
ще 40% припадали на службовців, студентів і дітей
[11]. Сумарна кількість читачів становила близько 5%
всіх мешканців Харкова. Популярнішими були відомчі
бібліотеки, розташовані на підприємствах і установах
міста. Так, на Харківському заводі ВЕК у 1926 р. бібліо-
теку відвідали 20% співробітників підприємства [12,
59]. Читачі надавали перевагу книжкам, які розпові-
дали про життя простих людей, про героїку минулих
часів. Стабільно затребуваними залишалися твори кла-
сиків російської та зарубіжної літератури (Ж. Верна,
Дж. Лондона, М. Гоголя, Л. Толстого). Величезною
популярністю користувалися романи О. Горького
«Мати», Л. Войнич «Овод», а також «Десять днів, що
збурили світ» М. Ріда. Белетристика становила 50–70%
від усієї видаваної літератури, суспільно-політична
література лише 7–15%, ще менше цікавості виклика-
ла наукова література [13, 20; 14, 41; 15, 12]. Основ-
ною причиною низької популярності як суспільно-по-
літичної, так і наукової літератури була форма викла-
ду матеріалу. Складні за змістом тексти, застосування
наукових термінів робили ці книжки недоступними для
розуміння більшості читачів.
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Помітний вплив на культурний рівень індивіда
здійснювали традиції життєвого укладу, особливо ре-
лігійний фактор, про що свідчать результати різного
роду обстежень побуту сільського та міського населен-
ня СРСР [16, 164]. У містах віруючою передусім була
інтелігенція і дрібнобуржуазні елементи. Зростання
кількості вірян у другій половині 1920-х рр. відбува-
лося за рахунок сільських мігрантів. Аналіз вікової
структури релігійних громад показує, що їх основу
складали особи зрілого віку. Кількість молодих пара-
фіян коливалась у межах 20–35% [1, 70]. Соціальна
психологія наголошує на тому, що погляди більшості
індивідів, після досягнення ними зрілого віку, майже
не зазнають ніяких змін, саме тому віру в Бога зберег-
ли переважно представники старшого покоління.

Український історик В. Прилуцький виявив, що
частина юнаків записувалася до релігійних сект через
небажання йти до лав Червоної Армії [1, 70]. Попри
ігнорування цього факту радянською історіографією,
утилітаризм поглядів залишався однією з характерис-
тик пересічного громадянина впродовж всього озна-
ченого періоду. У Харкові на початок 1925 р. у 29 цер-
ковних громадах нараховувалося 10676 вірян [15, 73].
Православні храми посідали перше місце за кількістю
парафіян. Разом із тим, у Харкові існували потужні
католицькі, протестантські (лютеранські, баптистські,
адвентистські) й іудейські громади.

Вплив релігійного чинника на повсякденне життя
та моделі поведінки пересічної людини виявлялися в
активному користуванні предметами релігійного побу-
ту (натільні хрестики, ікони), участі в обрядових цер-
ковних дійствах, а також у відвідуванні храмів на великі
релігійні свята й саботуванні різного роду масових
зібрань, які припадали на ці дні. Так, про актуальність
шлюбної тематики свідчать результати конкурсу на кра-
щу театральну п’єсу серед непрофесійних авторів. Дру-
гим за популярністю виявився сюжет, пов’язаний із про-
блемою вибору між церковною та громадянською реє-
страцією шлюбу. Представники старшого покоління не
бажали відмовлятися від усталених норм поведінки,
молодь усіма силами опиралася старим звичаям [18, 6].

Традиції господарського побуту впливали на фор-
ми проведення дозвілля й стали значною перепоною на
шляху до культурного розвитку харків’ян упродовж
1920-х рр. Серед повсякденних занять, багато часу за-
бирала робота на земельних ділянках. Той факт, що
збільшення рівня доходів міського населення не призвело
до занепаду присадибних ділянок, свідчить про прив’я-
заність людини до землі саме на ментальному рівні. У
народній свідомості земля продовжувала залишатися
найнадійнішим джерелом для матеріального забезпе-
чення власної родини. Перепис 19 найбільших промис-
лових підприємств міста у липні 1929 р. засвідчив, що
79,7% їх співробітників були додатково зайняті у
сільському господарстві [9, 170]. Повільність темпів
перебудови індивіда з «патріархально-селянської люди-
ни» на «людину індустріальну» була характерною особ-
ливістю буття радянського суспільства. Саме цим
пояснюються незначні темпи зростання видатків на
культурно-освітні потреби харків’ян впродовж озна-
ченого періоду. Якщо у 1923 р. вони становили 2,1%
родинного бюджету, то через чотири роки (на початку
1927 р.) збільшилися лише до 2,8% [19, 324; 20].

Підвищення культурного рівня трудівників влада
асоціювала із розгортанням розгалуженої мережі куль-
турних установ, передусім, робітничих клубів. Щільна
мережа закладів, різноманітність видів діяльності,
доступність репертуару самодіяльних колективів, без-
коштовність відвідування виступали запорукою попу-

лярності робітничих клубів у молоді. В листопаді
1927 р. у місті діяли 39 клубних установ, станом на поча-
ток 1930 р. їх кількість зросла до 43 [21; 22, 147]. По-
ступово нормою культурного життя радянських людей
ставало кіно, про що свідчить динаміка зростання при-
бутку від кінопрокату Всеукраїнського кінофотоуправ-
ління. На 1 квітня 1924 р. він становив 1089 крб., на
1 квітня 1925 р. дорівнював 2203 крб., а на 1 жовтня –
збільшився до 2634 крб. [23, 6]. Поряд із ідеологічни-
ми радянськими кінострічками, на широкому екрані
демонстрували побутові комедії, бойовики вітчизня-
ного й закордонного виробництва.

Глядачі першого радянського десятиліття були
долучені до театру й кінематографу ще до революції.
Соціальні зрушення мало змінили картину їх вподо-
бань у мистецькій сфері. Це підкреслює аналіз відвіду-
вання кількості вистав і концертів Українського дер-
жавного оперного театру в 1925 р. [24, 4]. Найбільші
аудиторії збирали старі оперні та балетні постановки
– пишні видовища, багаті на рух і фарби. За даними
обстежень, у 1925 р. середні норми споживання на
одного дорослого робітника становили одне відвіду-
вання кіно за два місяці і не набагато більше одного
відвідування театру за два роки. Норми споживання
культурних цінностей у дружин робітників були ниж-
че, а у робочої молоді – трохи вище [25, 164]. Основ-
ними відвідувачами академічних театрів упродовж
1920-х рр. були представники таких соціальних кате-
горій, як службовці й представники вільних професій.

Зростання мережі культурних установ було вик-
ликано, передусім, прагненням влади до збільшення
кількості культурних агентів для боротьби зі старими
міщанськими традиціями та формування «нової куль-
тури пролетарського суспільства». Держава спрямува-
ла колосальні зусилля, щоб долучити вихідців із се-
лянсько-пролетарського середовища до класичного
мистецтва: місцева влада організовувала виїзні концер-
ти й вистави харківських театрів і музичних колективів
у робітничих районах, через профспілки була надана
можливість здешевлення білетів і навіть безоплатність
відвідування мистецьких заходів.

Проте, харків’яни задовольняли свої естетичні
потреби простішими й доступнішими шляхами. Аналіз
анкет про стан культурної роботи на підприємствах,
що входили до профспілки «Металіст» виявив, що най-
більшою популярністю молодих працівників користу-
валися хорові, музичні та драматичні гуртки [26, 5].
Представники старшого покоління проводили вільний
час вдома, ходили в гості, де полюбляли грати й на
музичних інструментах і співати пісень, влітку влаш-
товували екскурсії міським центром.

Отже, духовні запити суспільства зумовлювали
його ставлення до продуктів людської діяльності, вис-
тупали своєрідним лакмусовим папірцем культурного
розвитку як всього людства, так і кожного окремого
індивіда. Уніфікація культурних уподобань на основі
культури робітничо-селянської спільноти всіляко зао-
хочувалася радянською владою. Водночас упродовж
1920-х рр. спостерігався сильний вплив традиції на
форми проведення дозвілля й ставлення до релігії з
боку мешканців міста. Консервативністю поглядів і
вподобань вирізнялися представники старшого поко-
ління. Спалахи масової активності й ентузіазму вияв-
лялися у моральному підйомі громадян, організації та
відвідуванні робітничих клубів, бібліотек, суспільних
лекцій тощо. Така модель поведінки була притаманна
молодим людям віком до 30 років, зайнятим у держав-
ному секторі економіки, а також студентам й учням
місцевих навчальних закладів.
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ØÊ²ËÜÍÈÖÒÂÀ ÍÀ ÎÊÓÏÎÂÀÍÈÕ ÒÅÐÈÒÎÐ²ßÕ

Ï²ÂÍ²×ÍÎÃÎ ÏÐÈÀÇÎÂ’ß (1941–1943 ðð.)

У статті проаналізовано становище шкільництва у 1941–
1943 рр. На основі джерел, визначено місце школи у повсякден-
ному житті дитини воєнної доби.
Ключові слова: школа, освіта, повсякденне життя, окупація.

Школа постає невід’ємною складовою повсякден-
ного життя кожної дитини, адже вони мають змогу
здобувати нові знання, які можуть стати необхідними

в їхньому подальшому житті. Крім того, школа є од-
ним із ключових джерел формування особистості.
Подібну позицію школа посідала і в період німецько-
фашистської окупації. Однак, незважаючи на широку
зацікавленість науковцями проблемами функціонуван-
ня освітніх закладів на окупованих територіях 1941–
1943 рр., у регіональному вимірі Північного Приазо-
в’я ця тема є маловивченою. Мета цієї статті – аналіз
розвитку шкільництва в 1941–1943 рр. і місця школи
у повсякденному житті дитини в повоєнний час.

В історіографії тема на сьогодні має фрагментар-
не висвітлення, адже дослідники, зазвичай, зупиняють
увагу на вивченні політики окупаційного уряду у сфері
шкільництва в загальнодержавних масштабах, не звер-
таючи увагу на певні регіональні особливості. Ще мен-
ше праць, присвячених місцю навчальних закладів у
повсякденному житті їх учнів. Серед радянських дос-
лідників варто виділити роботи Л. Гордона [1],
В. Ленської [2], а серед сучасних – І. Спудка [3], С. Бел-
лецца [4], Н. Шевченко [5; 6]. Привертає увагу й ко-
лективна монографія «Запорізький рахунок Великій
війні. 1939–1945» [7], один з підрозділів якої характе-
ризує освітню сферу регіону за часів окупації.

На момент окупації не існувало конкретних
інструкцій щодо функціонування освітньої мережі. Це
призвело до масового зачинення освітніх закладів, за-
хоплення їхніх будівель німецькими офіцерами та ви-
користання їх у якості штабів [8, 11,14,19,30]. Серед
нацистського керівництва виділялися дві різні позиції
відносно освітньої сфери. Е. Кох був переконаний, що
освіту населення України треба звести до мінімуму,
адже воно, будучи расово нижчим від німців і зазнав-
ши непоправного впливу більшовизму, все одно при-
речене на зникнення через кілька десятиліть. Згідно
іншої, прихильником якої був А. Розенберг, створення
освітньої системи для українців мало слугувати здо-
буттю підтримки з боку населення та формуванню
спеціалізованого персоналу (медсестри, агрономи
тощо), який був потрібен для реалізації цілей німців.
Вказувалося, що школа мусить плекати серед українці
вдячність до рейху [4, 79]. Тобто, головною метою
відкриття шкіл, як і інших культурно-освітніх закладів,
було залучення українського населення до добро-
вільного співробітництва з окупантами.

Наслідком цього стало створення при обласних і
районних управах відділів інспектури освіти, до обо-
в’язків якої входило залучення на навчання у загальній
школі всіх дітей, організація навчальних закладів,
підбір кандидатів на педагогічну роботу та подання їх
на затвердження до районного відділу освіти, здійснен-
ня повсякденного нагляду та контролю, розробка ме-
тодичних вказівок навчальним закладам, організація
дитячих садків, притулків, дитячих будинків, органі-
зація й укомплектування штатів районних бібліотек,
музеїв; організація та нагляд за роботою їдалень для
дітей-інвалідів [7, 200]. Спираючись на ці органи,
відбувалось відновлення функціонування освітніх зак-
ладів та проведення у них занять.

Наступні зміни відбулися з прийняттям 8 грудня
1941 р. А. Розенбергом розпорядження про шкільниц-
тво на окупованій території. Згідно з ним, було дозво-
лено проводити заняття лише у початковій школі, яка
складала 1–4 клас а також в усіх технічних, сільсько-
господарських і лісових професійних школах, на кур-
сах професійного навчання жінок з домашнього гос-
подарства, крою та шиття, медицини та гігієни. На
окупованій території України було введено обов’язко-
ве навчання для німецьких дітей 8 років, українських
– 4, російських – 3 [3, 80]. Про обов’язковий характер
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навчання свідчать деякі документи. Так, згідно з по-
становою Мелітопольської управи «Про невідвідуван-
ня школи без поважної причини» від 2 грудня 1942 р.
вказувалось: «Якщо батьки відмовляються посилати
дітей до школи, то вони підлягають штрафу 25 крб. А
за ухилення від навчання у розмірі 500 крб. У разі по-
вторного невиконання наказу – примусова робота тер-
міном до 5 днів» [11, 399–400]. При цьому навчання
мало на меті виховати малоосвічену, прихильну до
нацистського режиму людину. Зокрема проголошува-
лось: «Початкова школа має ставити за мету навчання
учнів лічбі максимум до 500 та вмінню розписатися, а
також вчити тому, що покірність німцям, старанність і
слухняність є божою заповіддю. Вміння читати я вва-
жаю необов’язковим» [7, 200]. Остаточне формуван-
ня системи освіти відбулося на початку 1942 р., коли
«дозволили» відновити функціонування 7-річних шкіл
(лише україномовних).

До початкової школи приймалися діти від 6–7
років, хоч архівні матеріали свідчать, що значна час-
тина учнів означеного регіону мала вік не менший за
9–11 років [12, 4; 8, 16]. Це вказує на небажання батьків
віддавати своїх дітей до школи за воєнних умов і праг-
нення «вберегти їх від окупантів». Навчання в
більшості шкіл проводилося українською мовою. З
радянських підручників викреслювалась інформація
про радянську владу, комуністичну партію, вождів.
Додавалися фрагменти, що стосувалися голодомору,
репресій, які проводила радянська влада в попереднє
десятиріччя. Дещо пізніше почали масово вилучати
вже самі радянські підручники, втім, нових навчаль-
них посібників не видавали. Як наслідок, вчителі му-
сили складати нові конспекти занять, які завірювались
відділом народної освіти [13, 9,21].

На 1942–1943 н. р., у межах початкових навчаль-
них закладів регіону, почали виникати комбіновані
класи, внаслідок незначної кількості учнів у школах. З
метою економії часу та коштів, пропонувалось об’єдну-
вати учнів 1–3 або 2–4 класів в один. Тривалість за-
няття в таких «експериментальних класах» складала
50 хвилин. Методичний матеріал також був комбіно-
ваним, в основі якого було покладено навчити дітей
«азам» наук (вміння рахувати, абетці) [13, 59,73]. На-
вчання у початковій школі було безкоштовним та за-
гальнообов’язковим. Управа централізовано здійсню-
вала фінансування цієї сфери повсякденного буття
населення. Усі фінансові питання відносно оплати ко-
мунальних послуг, дрібного ремонту, а також придбан-
ня реманенту вирішувалися на місцях. Кожна школа
самостійно складала фінансові звіти, отримувала гроші
та звітувала перед міським (районним) відділом осві-
ти [7, 205]. Батьки дітей могли добровільно допомог-
ти у проведенні ремонту школи чи у вигляді трудової
допомоги [16, 1; 13, 19].

Крім того, незважаючи на обов’язковість початко-
вої освіти, респонденти вказують, що доступ до неї
мали лише мешканці міст і найбільших сіл [17, 21]. В
більшості селищ Північного Приазов’я приміщення
школи використовувались в інших цілях. Доступ до
середньої та вищої освіти обмежувався ще більше,
особливо з осені 1942 р., коли було заборонене навчан-
ня молоді віком від 15 років і старше [3, 81]. Загалом,
згадуючи про діяльність навчальних закладів очевидці
вказують, що навчатись було «цікаво і страшно» [18,
10]. Цікаво, бо дізнавалися нову інформацію, але по-
ряд був і страх батьків за дітей, який їм передавався.
Також респонденти згадують і предмети, які вивчали.
Так, до основних дисциплін у молодшій школі відно-
силися граматика, математика, заняття з праці [19, 9].

У 5–7 класах вивчалися українська, російська, німецька
мови та літератури; історія України, математика, при-
родознавство, фізика, хімія, географія, малювання,
креслення [13, 15,19]. Загальна кількість занять у се-
редній школі складала 32 уроки на тиждень. З них най-
більша кількість занять відводилася для мов [13, 19].
На перших порах, у деяких навчальних закладах як
спецкурс проводилися релігійні предмети [17, 21].
Однак уже з квітня 1942 р. викладання будь-яких дис-
циплін з релігійних питань в години офіційної роботи
закладів освіти було заборонено. Наголошувалося, що
такі заняття можуть бути проведені «тільки в приват-
ному порядку» [13, 21]. Під час навчання в початковій
школі формувалася свідомість учнів, їх ставлення до
окупаційної та більшовицької влад.

Табл. 1
Навчальний план для 5–7 класів народних шкіл

Схема навчального процесу була скопійована із
радянської. Так, навчальний рік розпочинався 1 верес-
ня та тривав до 31 травня. Існував поділ на 4 чверті,
канікули між якими варіювались від одного до двох
тижнів (для прикладу зимові канікули з 21 грудня до
3 січня) [13, 70]. Літні канікули розпочиналися з 1 чер-
вня і тривали до кінця літа [13, 19]. Також влаштову-
валися вихідні дні на великі релігійні та нацистські
свята. Для прикладу, перерва під час Пасхи становила
від 3 днів до двох тижнів [13, 25,142]. Завершувався
навчальний рік проведенням іспитів у 4 класах почат-
кової школи, та 4–7 класах у народній школі. Іспити
складалися з арифметики та диктанту з рідної мови.
Підсумкові роботи писалися одночасно в усіх навчаль-
них закладах населеного пункту й у супроводі асис-
тента з відділу освіти [20, 43; 13, 29].

Окупаційною владою «дозволялось» у межах шко-
ли проводити святкування великих свят і річниць ви-
датних діячів. Зокрема в школах проходили ранки та
вечори, присвячені Новому року та Великодню [13,
77,188; 21, 93]. Так, у березні 1942 р. відбулося обо-
в’язкове святкування річниці Т. Шевченко. Відділами
народної освіти була розроблена орієнтовна програма
святкування цієї дати. Відповідно до неї, у школах мали
відбутись: 1) доповіді про життя і творчість поета;
2) інсценування творів Т. Шевченко; 3) декламації
творів поета; 4) хор тощо. Програма заходів мусила

5 клас 6 клас 7 клас
Українська мова 5 5 5
Українська література 3 3 3
Російська мова 2 2 2
Російська література 2 2 2
Німецька мова 3 3 3
Арифметика 6 – –
Геометрія – 3 3
Алгебра – 3 3
Природознавство 2 2 2
Фізика – 2 2
Хімія – 1 1
Географія 2 2 2
Історія України 2 1 1
Малювання 1 1 1
Креслення – – 1
Співи 1 1 1
Спорт 1 1 1
Усього 30 32 32

Назва навчальної 
дисципліни

Кількість уроків на тиждень
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бути відредагованою та завіреною Відділом народної ос-
віти [13, 13,128]. Метою заходу була спроба вказати на
одвічне прагнення українського народу на звільнення від
Росії, чому й сприяють окупанти. В Мелітополі відбува-
лися, часто під примусом, походи школярів до театру та
на концерти. Вартість квитка коштувала 3–5 крб., а кер-
івництво школи мусило за власний рахунок викуповува-
ти всі квитки, що були на них записані [13, 188; 21, 93].

Під час канікул відбувалося масове залучення учнів
до роботи, здебільшого, у сфері сільського господар-
ства. Учні залучалися до посадки та збору врожаю;
боротьби зі шкідниками (гризунами) [21, 78; 13, 19]. З
метою посадки врожаю, влаштовувалися навіть спец-
іальні весняні канікули [13, 19,25]. Працівники й учні
також могли залучатися до роботи на «благо фронту».
Так, рішенням Бердянської районно-міської управи
наголошувалося на необхідності всього шкільного
персоналу приступити для збирання металолому у
власному районні [13, 33,91].

Щодо матеріального забезпечення, то навчальні зак-
лади, здебільшого, були слабко укомплектовані. Нормою
для школи була наявність 1–3 столів, біля 10 стільців,
дошки, шафи, рахівниці, декількох чорнильниць, знарядь
для прибирання класу [21, 51]. Проте, в деяких міських
школах була солідніша матеріальна база. Для прикладу,
школа № 16 м. Мелітополя, крім зазначених речей, мала
11 географічних карт, глобус, мікроскоп, арифметичний
ящик, адміністративну лінійку, рахівні палички, дере-
в’яний циркуль, конструктор, транспортир, термометр,
лупу, колекцію мінералів і тварин, гербарій, картки з
розвитку мови, міри довжини, ваги, кубічні міри. В
будівлі нараховувалося більше 5 кабінетів відведених
під навчальні класи [13, 23]. При цьому вчителі не ви-
користовували у повній мірі наявні засоби навчання,
що впливало на загальну якість освіти.

До педагогічного колективу приймались особи, які
мали антирадянське налаштування. Крім того, керів-
ництво навчального закладу кожного місяця подавало
до відділу народної освіти відомості відносно шкіль-
них вчителів, їхню діяльність на уроках (як проводять
уроки, що розповідають, чи агітують населення проти
німецьких окупантів). Заробітна плата працівника на-
родних шкіл залежала від кількості населення та роз-
міру населеного пункту, в якому розташовувалась шко-
ла та від педагогічного стажу. В населених пунктах, де
кількість мешканців була меншою за 10 тис. зарплатня
була від 200 до 500 крб., а в містах із населенням більше
10 тис. – 250–550 крб. Найбільший оклад мали вчи-
телі спеціальних шкіл, із вищою педагогічною осві-
тою та педагогічним стажем більше 10 років [22, 41].
Директор школи, крім окладу вчителя, мав надбавку
500 крб. [22, 42; табл. 2]. Крім вчителів, до штату
шкільних працівників могли належати прибиральни-
ця, акушер, повар [22, 57–58].

Табл. 2
Заробітна плата вчителів у Запорізькій обл. на 1942 р.

Національні школи переважно функціонували в
колишніх німецьких і менонітських колоніях, де на-
вчались етнічні німці. Навчання в таких закладах про-
водилося вчителями-фольксдойче німецькою мовою.
Програма в цілому не відрізнялась від програми ук-
раїнської народної школи, за винятком того, що рос-
ійська й українська мови та література вивчалися лише
за бажанням [24, 17].

Підсумовуючи, можемо констатувати, що масово-
го «розмаху всеобучу» в Північному Приазов’ї все ж
не відбулось. Населення, через ряд факторів (страх,
фінансова неспроможність), не віддавало дітей до
школи, а ті діти, які ходили до неї, не демонстрували
суттєвих результатів. Директор навчальної школи
№ 16 м. Мелітополь вказував на такі хиби тогочасних
шкіл: недостатня продуманість робочих планів, не
звірення знань учнів за попередні класи, особливо з
мови й арифметики; недостатня кількість і різно-
манітність вправ з мови; класоводи не завжди викори-
стовували ті наочні приклади, які має школа; учні час-
то не мали окремих зошитів; недостатня вимогливість
до знань учнів; недостатні або цілковита відсутність
класоводів, завідуючих шкіл; мало додаткових занять;
незадовільна дисципліна; деякі класоводи самі пору-
шують дисципліну, спізнюючись на уроки [13, 96]. Всі
ці фактори погіршували ситуацію у сфері початкової
та середньої освіти, роблячи її неякісною.

Таким чином, проблема шкільництва була однією
з центральних за встановлення «нового порядку». На
момент окупації, не існувало конкретних інструкцій
щодо функціонування освітньої мережі, що призвело до
масового зачинення шкіл. Проте, необхідність у подаль-
шому забезпеченні кваліфікованих робочих кадрів зму-
сила частково відновити мережу освітніх закладів.
Відкрилися початкові, народні 7-річні та національні
(для фольксдойче) школи. При цьому основний масив
шкіл зосереджувався у містах. Жителі сільських районів
мали доволі обмежений доступ до шкіл. Однак небажан-
ня батьків посилати дітей до школи, відсутність моти-
вації серед вчителів, недостатня матеріальна забезпе-
ченість шкіл, зміни у шкільній програмі призводили
до зниження якості шкільної освіти у регіоні.
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У статті висвітлено процес дослідження нацистами бібліотеч-
ної справи СРСР. Здійснено порівняння, на основі німецьких та
радянських документів, бібліотечної політики Радянського
Союзу та нацистської Німеччини.
Ключові слова: Оперативний штаб рейхсляйтера Розенберга,
бібліотечна справа, ідеологічна боротьба, радянська культура.

У роки Другої світової війни на окупованій тери-
торії Радянського Союзу діяли різноманітні нацистські
організації, в тому числі Оперативний штаб рейхсляй-
тера Розенберга (далі – ОРР). Незважаючи на те, що
його грабіжницька діяльність вивчалася багатьма дос-
лідниками (П. Грімстед [1], М. Зінич [2], О. Мазуриць-
ким [3], Н. Кашеваровою [4] та ін.), недостатньо вив-
ченою продовжує залишатися так звана «дослідниць-
ка» діяльність ОРР. Між тим, у 2014 р. Н. Кашеварова
опублікувала джерелознавче дослідження –
«Діяльність Оперативного штабу Розенберга з вивчен-
ня нацистами “східного” простору (1940–1945)» [4], в
якому окреслила головні напрями «дослідницької»
діяльності ОРР, одним з яких було вивчення бібліотеч-
ної справи Радянського Союзу. Однак цей напрям по-
требує подальшого дослідження. Мета цієї статті –
висвітлити дослідницьку роботу ОРР, що була присвя-
чена бібліотечній діяльності радянської влади. Для
цього дослідження були залучені як німецькі, так і ра-
дянські джерела.

Планомірна ідеологічна боротьба проти більшо-
визму була важливим завданням нацистів у війні з Ра-
дянським Союзом. Для боротьби зі світоглядними суп-
ротивниками націонал-соціалізму 17 липня 1940 р. був
створений «Оперативний штаб рейхсляйтера Розенбер-

га». Ця нацистська організація не лише теоретично
досліджувала більшовизм, вона вивозила, знайдені на
захоплених територіях окупованих країн, культурні
цінності. Втім, дослідження її грабіжницької діяль-
ності перебуває поза межами цього дослідження.

Бібліотечна система СРСР розглядалася нацистами
як один з головних важелів партійної агітації та пропа-
ганди. Хоча бібліотеки в Радянському Союзі виконува-
ли не лише агітаційно-пропагандистську, але й освітню
та інформаційну функції. Останні дві функції були спря-
мовані на виховання освіченої та культурної особистості,
але саме вони не цікавили представників німецької вла-
ди. Адже, як вважав співробітник ОРР Р. Прокш, для
Рейху необхідно було збирати лише ті матеріали, що
могли мати значення для ведення війни та оцінки сил
СРСР [4, 161]. Діяльність ОРР у цьому напрямі ґрунту-
валася на таких засадах: 1) результат війни значною
мірою залежить від того, чи пізнаємо ми методи більшо-
вицького керівництва людьми, чи зможемо залучити це
знання до нашої пропаганди та практики управління;
2) німецький народ потребує ретельних роз’яснень щодо
більшовицького противника, щоб зберігати стійкість при
контакті з виявами більшовизму; 3) після переможного
закінчення війни ще десятиліття людина на Сході та
німецьке керівництво будуть змушені розбиратися з
наслідками більшовизму [5, 17]. Тобто, дослідження
бібліотечної справи здійснювалося з метою перемог-
ти «більшовицького ворога» як на війні, так і в ідео-
логічній боротьбі. Адже більшовизм був для нацистів
духовно-інтелектуальною силою, яка змінювала волю
народів, що підпали під її владу, а бібліотеки вважали-
ся одним з важливих інструментів дії цієї сили.

Для вивчення бібліотечної справи в СРСР члени
штабу збирали різноманітні матеріали: літературу з
бібліотекознавства, періодичні видання, архівні доку-
менти. Члени ОРР змушували місцевих співробітників
бібліотек, які детально були обізнані з особливостями
більшовицької системи та повсякденного життя у Ра-
дянському Союзі, надавати їм різноманітні відомості
[6–7]. На основі цих матеріалів, співробітники ОРР
створювали так звані «розробки» (Ausarbeitungen). Це
були інформаційні повідомлення, створені в результаті
поглибленого вивчення певної теми. Існували спе-
ціальні вимоги для створення «розробок»: 1) викорис-
тання якнайширшої джерельної бази (передусім, як-
найбільшої кількості відповідних офіційних доку-
ментів, створених у процесі діяльності органів дер-
жавної влади СРСР (за наявності), у тому числі зако-
нодавчих, що висвітлювали різні аспекти життя сус-
пільства); 2) створення найповнішого бібліографічного
апарату до розробки; 3) викладення автором власних
суджень та оцінок, що мали виноситися окремо у
третій частині роботи (рекомендувалось уникати їх у
двох перших частинах) [8, 1–1зв].

 Одним зі співробітників Зондерштабу «Бібліоте-
ки» при ОШР – О. Гімпелем були створені «розроб-
ки», в результаті обстеження бібліотек Ростова-на-
Дону [9], Маріуполя [10] Харкова [11], Дніпропет-
ровська. Ці праці є суто інформаційними оглядами,
хоча в них подані короткі відомості про кількість
бібліотек, їх історію та стан, в якому вони були знай-
дені німцями (кількість книжок, приміщеннь, наявність
чи відсутність каталогів, ушкодження в ході бойових
дій тощо). Подібна інформація міститься й у звітах
представників штабу (див.: Браун Й. Звіт про стан
архівів, музеїв, бібліотек та інститутів м. Дніпопет-
ровська [6]; Томпсон. Звіт щодо огляду музею, бібліо-
теки, архіву в Бердичеві [12]; Бенцинг. Звіт щодо
бібліотечної діяльності в Києві та київських бібліоте-
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ках [13] тощо). Також існували й аналітичні роботи,
наприклад, Штарке – «Про значення бібліотек» [14, 373–
379], в якій німці намагалися довести, що книжкова пол-
ітика більшовиків провалилася: «Більшовики вважали
велику кількість книг позитивним фактором на шляху
до прогресу. Вони надзвичайно пишалися собою, роз-
поділяючи міліард книг, вважаючи, що цим вони на-
дають велику послугу своїй ідеї та людству. Не дивно,
що найбільші бібліотеки в світі можна було знайти в
Києві, Москві, Ленінграді... На практиці дух йде по-
переду матерії. Спершу людина повинна стати освіче-
ною, а потім вже в неї з’являєтся повна шафа книжок,
спершу країна стає культурною, а потім вже повинні
організовуватися бібліотеки (тут ідеологи нацизму ве-
дуть боротьбу з матеріалізмом, якого дотримувалися
більшовики та заперечують практичну реалізацію відо-
мого закону діалектики, коли кількісні зміни перетво-
рюються в якісні. – В. Б.). Неправильно вважати, що від
бібліотек створюються університети та академії» [14,
373]. Мова йшла про політику радянської влади щодо
збільшення кількості бібліотек та книжкового фонду,
якою вони пишалися як своїм досягненням. Про це
свідчать звіти керівних органів радянської влади, які
постійно констатували, що в галузі бібліотечної робо-
ти були досягнуті значні успіхи, зокрема збільшилася
мережа масових бібліотек, порівняно з царською Ро-
сією, зросла зовсім нова мережа бібліотек на заводах,
фабриках, колгоспах тощо. Книжковий фонд масових
бібліотек зріс із 9 млн. у 1911 р. – до 124 млн. у 1932 р.
[15, 109] та 442 млн. у 1939 р. [16]. Дійсно, порівняно
з царською Росією, більшовики здійснили революцію
в бібліотечній справі, відкривши двері бібліотек для
масового читача. Проте, представники окупаційного
режиму намагалися своєю критикою звести це досяг-
нення нанівець. Аргумент, який вони навели, з першо-
го погляду, здається логічним: велика кількість кни-
жок в країні не свідчить про якість освіти її громадян,
але доступність книжок для громадян надає мож-
ливість стати освіченим кожному, а саме в цьому німці
не були зацікавлені. Фюрер вважав, що «уміння ро-
сіян, українців, киргизів та інших читати і писати нам
може тільки зашкодити, адже це дало б можливість
людям зі світлими головами отримати правдиві істо-
ричні знання та прийти до політичного розуміння, яке
б змусило їх повстати проти нас» [17, 83].

Наступне питання також цікавило нацистів: чи були
читачі зацікавлені в такій кількості масових бібліотек?
Не лише радянські статистичні дані, але й бібліотекарі,
які безпосередньо працювали свідчили: «Жага до читан-
ня була дуже сильною». Як приклад, в дитячій бібліо-
теці у Вітебську: «Прагнення дітей до відвідування
бібліотеки було настільки великим, що вони таємно
відвідували бібліотеку через заборону батьків, або на-
полегливо через молитви та сльози, змушували батьків
надати їм дозвіл. Діти цілий день проводили в бібліо-
теці. Нерідкими були випадки, коли батьки приходи-
ли, щоб насильно забрати дітей додому» [18, 125].

Наступний «недолік» бібліотечної системи, який
відшукали німці – це наявність в бібліотеках великої
кількості робіт Леніна, Сталіна, Маркса, які друкува-
лися мільйонними тиражами [14, 373]: «Дослідження
місцевих бібліотекарів призвели до висновку, що чи-
тач ніколи не був зацікавлений політичною літерату-
рою, віддаючи перевагу класичній художній літературі.
Цей висновок було зроблено, оцінивши зовнішній виг-
ляд книжок: роботи Леніна були в дуже гарному стані,
а роботи Пушкіна були всі дуже зачитані» [19, 374].
Радянські документи свідчать: якщо в якійсь бібліо-
теці не було творів Леніна, Маркса, Енгельса, Сталі-

на, то це було значним недоліком [15, 109]. Так, на
практиці запроваджувалася комуністична ідеологія як
панівна в Радянській державі.

Найретельніше нацисти вивчали принципи ра-
дянської політичної пропаганди в бібліотеках. Відра-
зу після революції 1917 р., у Радянському Союзі полі-
тичної пропаганди було небагато. До того ж пересічні
бібліотекарі були аполітичними та не належали до
партії. Вся політична робота бібліотекаря зводилася
до підготовки свят: річниці жовтневої революції,
8 березня, днів Паризької комуни, першотравневих свят.
Однак у 1923 р. з’явилася спеціальна брошура, опублі-
кована Н. Крупською – «Революційні свята в бібліо-
теці», якою рекомендувалося, щоб цим святам було
надано політичного змісту. Так, бібліотекар у Радянсь-
кому Союзі поступово перетворювався на агітатора та
пропагандиста «радянської культури». Бібліотекарі
мали стати політичними папугами, що виголошують
помпезні газетні фрази [18, 132]. Кожний бібліотекар
мав знати історію партії більшовиків. Раз на тиждень
бібліотекарі збиралися на так звану політичну годину,
де, в присутності членів партії, вони звітували про яку
«політичну інформацію» вони дізналися протягом тиж-
ня. Бібліотекар був змушений давати читачам на «при-
мусовий додаток» політичну літературу. Зразковим
читачем, був той, хто вивчав історію партії, біографії
Леніна і Сталіна. За читачем, який не вивчав політич-
ну літературу, особливо спостерігали, а синьою пас-
тою на його читацькому квитку робили умовну познач-
ку. Чим більше було таких читачів, тим нижче оціню-
валася загальна робота бібліотекаря.

Нацисти намагалися простежити політику Ра-
дянського Союзу щодо «ідеологічно ворожої» літера-
тури. Вони знаходили списки забороненої літератури,
численні факти знищення книжок. Так, у Центральній
бібліотеці м. Смоленська 1922 р. книжкові запаси скла-
дали 250 тис. екз., але в 1927 р., бібліотека мала 140492
екз. [7, 4]. Чим пояснювалося таке істотне зменшення
кількості книжок? Ідеологічно шкідлива література
була в цей період спалена. Навіть твори І. Тургенєва
та Ф. Достоєвського потрапили під цю категорію. Ре-
зультатом було те, що багато класичної літератури було
знищено. Літературу, яку більшовики вважали воро-
жою комуністичній ідеології, вони або знищували, або
складали у спеціальні закриті фонди. З книг вилуча-
лися небажані передмови, окремі сторінки, фотографії.
Навіть наукові книги були понівечені. До категорії
«літератури, яку необхідно було вилучити», інколи на-
лежали навіть книжки, написані в комуністичному дусі.
В. Шорохова розповідала про такий випадок: «Сумна
доля була у книги, присвяченій 60-річчю народження
Сталіна. Вона була видана на гарному папері і мала
дуже дорогу обкладинку. Незадовго до дня народжен-
ня Сталіна, це видання було поширене серед бібліо-
тек. Дві години потому надійшов секретний наказ:
книгу з бібліотеки вилучити і це сталося тому, що
Сталін був сфотографований не в природній величній
позиції, а «фотографія справляла таке враження, що
він не був тверезим» [7, 6].

Розглядаючи таку політику більшовиків, нацисти
її засуджували, хоча політика самих нацистів нічим не
відрізнялася. Незабаром після приходу нацистів до
влади в Німеччині, почалася «кампанія проти негер-
манського духу» щодо спалення книг, які не відпові-
дали ідеології націонал-соціалізму. З березня до жовт-
ня 1933 р. книги спалювали в 70 містах Німеччини.
Лише в Берліні знищили понад 20 тис. екз. книг [20].
До речі, однією з приречених на знищення стала тра-
гедія Г. Гейне «Альмансор», в якій були такі слова:
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«Там, де спалюють книжки, згодом будуть спалювати
і людей» [21]. Наступна політика нацистів щодо зни-
щення людей у концтаборах лише підтвердила ці про-
рочі слова великого поета.

Щодо забезпечення кадрів у бібліотечній галузі,
то, на думку німців, радянські бібліотекарі були «без
спеціальної освіти та знань». Проблема кадрів, дійсно,
існувала, а в постанові ЦВК СРСР 1934 р. «Про бібліо-
течну справу в Радянському Союзі» зазначалося, що
«існуючий склад бібліотечних працівників не забезпе-
чує кваліфікаційного та ідейновитриманого керівниц-
тва бібліотечною справою, підготовка та перепідготов-
ка кадрів бібліотечних працівників незадовільна» [15,
109–110]. 50% робітників не мали закінченої спеціаль-
ної освіти. Для прикладу, 1941 р. у Центральній бібліо-
теці м. Смоленська, з 65 бібліотекарів лише 12 мали
вищу освіту [7, 6]. Така ситуація була характерною для
більшості бібліотек Радянського Союзу. З цією про-
блемою радянська влада боролася шляхом відкриття
бібліотечних технікумів, інститутів. Так, у 1930 р. був
відкритий бібліотечний ВНЗ у Москві, 1935 р. – Хар-
кові, 1941 р. – Ленінграді [22, 253–254]. Втім, пос-
тійно зростаюча мережа бібліотек, вимагала все но-
вих спеціалістів і проблема кадрового забезпечення за-
лишалася актуальною.

Німецькі окупанти не могли не визнати того фак-
ту, що освічені бібліотекарі все ж працювали в Радянсь-
кому Союзі. Свідченням цього є 3 роботи, створені
радянськими бібліотекарями на замовлення ОРР:
«Бібліотечна справа в СРСР» Горохолінської (м. Київ)
[12], «Нарис історії Центральної бібліотеки Смоленсь-
ка» В. Шорохової [7], «Про пережите в часи роботи в
бібліотеці для дітей у Вітебську» Н. Баранової [18].
Текст роботи Горохолінської, на жаль, не зберігся, але
залишилася цікава рецензія на неї, складена співробі-
тником ОРР Вундером. Зокрема в ній підкреслювала-
ся «професійність, ретельність, відмінний зміст, гар-
ний переклад». Водночас зазначалося, що автор «пе-
ребільшив фактичні досягнення Радянського Союзу»,
хоч «це не применшує значення самої роботи, звичай-
но така критика не може вимагатися від автора, який
знаходиться в радянській реальності; це просто є об-
меженням щодо остаточного використання твору, як
засобу пізнання радянської дійсності» [12, 77–78]. Ця
рецензія – ще одне свідчення спроб нового німецько-
го керівництва зменшити фактичні досягнення в бібліо-
течній справі Радянського Союзу та використати їх для
зміцнення своєї влади.

Таким чином, нацисти намагалися встановити
свою політичну і культурну гегемонію в Європі. З цією
метою вони воювали як на військовому, так і на ідео-
логічному фронтах. Дослідження радянської дійсності
надало їм змогу бути краще обізнаними щодо свого
більшовицького супротивника. Нацисти намагалися
зрозуміти, яким чином більшовизм впливав на
свідомість населення через політичну агітацію, щоб в
подальшому нейтралізувати його вплив. Оскільки
бібліотеки в СРСР були одним з важелів комуністич-
ної пропаганди, бібліотечна справа стала особливим
об’єктом вивчення окупантів. До цих досліджень за-
лучалися як співробітники ОРР, так і місцеві бібліоте-
карі. Німці зосереджували увагу на недоліках бібліо-
течної системи (низький освітній рівень бібліотекарів,
знищення книжок, примусове вивчення творів класиків
марксизму-ленінізму), ігноруючи її безсумнівні досяг-
нення (створення мережі масових бібліотек, дос-
тупність книжок для всіх верств населення, підвищен-
ня читацького попиту й освіченості громадян). Зага-
лом, така нацистська політика була спрямована на здо-

буття прихильності та підтримки мешканців окупова-
них територій.
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У статті розглянуто внесок ви-
датного скульптора-монумента-
ліста І. Кавалерідзе у створення
пам’ятника Т. Шевченку в Пол-
таві. Аналізуються чинники, що
вплинули на формування світогля-
ду видатного майстра. Зокрема,
встановлено, що професійне зрос-
тання скульптора відбувалося під
впливом поглядів і майстерності
С. Мазаракі та стажування в
студіях знаних майстрів Франції.
Ключові слова: І. Кавалерідзе,
Полтавщина, модерн, конструк-
тивізм, скульптура.

3 грудня 2014 р. виповнило-
ся 36 років, від дня смерті видатного українського кіно-
режисера, театрального драматурга, скульптура, народ-
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ного артиста України – Івана Петровича Кавалерідзе
(1887–1978). Співвітчизникам і колегам він запам’ятався
авангардними скульптурними доробками, відомими в
різних областях нашої держави, неординарним мислен-
ням, принциповістю та порядністю. Йому вистачало
сміливості дискутувати зі Сталіним і Хрущовим, особ-
ливо з останнім, який ніяк не сприймав нові звершення
епохи модерну й зокрема конструктивізм. Показово, що
Микита Сергійович і не прагнув зрозуміти модерні ідеї
талановитих скульпторів України, і, як відомо, це болі-
сно позначилося на мистецтві. Тривалий час модерні
звершення видатного скульптора не знаходили розумі-
ння й підтримки в радянському середовищі, а наразі є
нагода про них згадати. Враховуючи звільнення сучас-
ної науки від ідеологічних нашарувань, аналіз мистець-
кого доробку І. Кавалерідзе буде досить актуальним,
особливо, зважаючи на значимість його скульптурної
композиції для Полтави, адже, виплеканий ним, пам’ят-
ник Кобзарю став для полтавців особливим місцем
проведення урочистостей. Саме поблизу пам’ятника
завжди починається традиційна народна хода у виши-
ванках, відзначаються різноманітні народні свята тощо.
Коло пам’ятника вирували й революційні події і Ве-
лична постать Кобзаря надавала сил не одному поко-
лінню полтавців вершити долю рідної землі.

Особливості біографії І. Кавалерідзе та його творчі
здобутки на ниві кіномистецтва, режисури, монумен-
тальної творчості частково аналізували Н. Ковпанен-
ко [1], А. Німенко [2], С. Зінич та Н. Капельгородська
[3], Р. Синько [4]. Однак відсутність окремої студії,
присвяченої саме творчим звершенням скульптора на
Полтавщині, дає підстави автору цієї статті зробити
спробу висвітлити внесок І. Кавалерідзе у формуван-
ня нового образу цього регіону модерної доби.

Іван Петрович Кавалерідзе, грузин за походжен-
ням, народився на хуторі Ладанському (нині с. Ново-
петрівка Роменського р-ну, Сумської обл.) у сім’ї се-
лян. Усе його дитинство минало на Полтавщині, у
с. Талалаївці. Варто зазначити, що митець значився б
нашим земляком офіційно, якби с. Новопетрівка сво-
го часу не виключили зі складу Полтавської обл. [5].
Ця Мала Батьківщина назавжди припала йому до сер-
ця. Визначну роль у становленні скульптора, на наш
погляд, відіграли дві важливі події в його житті. Пер-
ша, пов’язана з постаттю дядька – Сергія Мазаракі,
художника і вихованця Петербурзької академії мис-
тецтв. У дитинстві майбутній митець навчався у по-
чатковій земській школі, а 1899 р., після трьох років
навчання, його забрав на виховання до Києва дядько –

художник і археолог, хранитель скіфського відділу Киї-
вського археологічного музею. Він добре знав і при-
ятелював з художниками І. Рєпіним, А. Куїнджі,
П. Мартиновичем, І. Селезньовим, С. Васильківським,
С. Світославським, Ф. Красицьким, І. Трушем. Натх-
ненна і творча атмосфера в домі дядька сприяла фор-
муванню творчих уподобань юнака. У Києві І. Кава-
лерідзе брав участь й у студентських заворушеннях ре-
волюційної доби 1905 р. Зрештою, наступного року
Іван вступив до класу архітектури Київського худож-
нього училища, а згодом перейшов до класу ліплення
скульптора Ф. Балавенського. Після знайомства з
Ф. Шаляпіним, 1909 р. ліпить його погруддя, активно
навчаючись в Петербурзькій Академії мистецтв [1; 4].

Інша визначна подія в житті скульптора була по-
в’язана з навчанням у Парижі впродовж 1910–1911 рр.,
у майстерні знаного скульптора Н. Аронсона. Тут
І. Кавалерідзе знайомиться з багатьма непересічними
діячами культури Франції, в тому числі з С. Ерьзі та
О. Роденом, майстерню яких час від часу навідував
[4]. Отже, протягом дорадянського періоду відбулося
формування поглядів, смаків та уподобань синкретич-
ної й багатогранної постаті І. Кавалерідзе. Долучившись
з дитинства до звершень видатних митців епохи модер-
на, він дав Україні неперевершені скульптурні доробки.

Видатний скульптор обрав специфічний матеріал
для роботи – залізобетон. З нього й спорудив славний
пам’ятник Тарасу Григоровичу Шевченку в Полтаві,
відкритий 12 квітня 1926 р. на урочистому багатоти-
сячному мітингу, за особистої присутності автора.
Свого часу, 1947 р., як згадував тодішній головний архі-
тектор міста – Л. Вайнгорт, М. Хрущов гостро критику-
вав скульптора за споруду, особливо, наголошуючи, що
пам’ятник Кобзарю мав би бути з бронзи [7]. Дивне зау-
важення для повоєнної України, адже металу тоді ніде
було взяти. М. Хрущов остаточно заплутався в течіях
модерну, наголошуючи, що цей пам’ятник належить до
футуризму. Л. Вайнгорт делікатно виправив кермани-
ча, зазначаючи, що футуризм 1920-х рр. стосується
поезії, а адекватний стиль в архітектурі – конструктивізм.
Однак М. Хрущов зауважив, що народ не зрозуміє, не
сприйме пам’ятник, його не варто відновлювати після
війни і варто залишити зруйнованим як нагадування про
вандалізм фашистів. Однак доля розпорядилася інакше,
полтавці шанують творіння видатного майстра-мону-
менталіста і пам’ять про нього не згасає.

Примітно, що модерн – це мистецький стиль, що
відбиває внутрішній світ людини, розкриває її харак-
тер, застосовуючи різні мистецькі засоби. Дійсно, якщо

поглянути на пам’ятник Т. Шевченку
в Полтаві, чітко вимальовується харак-
тер видатного сина українського наро-
ду. Якщо людина, яка ніколи не чула
про Кобзаря, погляне на цю скульпту-
ру, їй розкриється постать, яка вири-
нає із брил залізобетону і відчутним
стане сильний, потужний і незламний
характер українського генія. Тобто,
І. Кавалерідзе повністю вдалося розк-
рити внутрішній світ і силу волі Т. Шев-
ченка й залізобетон став саме тим, по-
трібним для цього матеріалом, адже
мідь і бронза чомусь асоціюються
більше з романтичними поетами.

Творення пам’ятника було пов’я-
зане зі складним і відповідальним ета-
пом життя майстра у Харкові. В цьо-
му місті він очолив створену майстер-
ню для безпритульних дітей. Разом з
цими дітьми, його учнями скульптор і
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одержав замовлення – виготовити пам’ятник Кобзарю
у Полтаві. Попри бажання влади виготовити пам’ят-
ник висотою біля 10 метрів, І. Кавалерідзе наполіг на
власному баченні свого творіння [5]. Висота залізобе-
тонних брил сягне трьох метрів, а скульптури Шев-
ченка 1,8 м. Отже, фактично п’ятиметрова компози-
ція й прикрасить модерну місцину в Полтаві і постане
навпроти знаменитого будинку губернського земства
(нині – Краєзнавчого музею), який також є пам’яткою
архітектури модерну.

Після того, як схожий пам’ятник Кобзарю схвали-
ли й відкрили в Сумах, долю полтавського вирішили
також позитивно. Однак відкриття пам’ятника відбу-
валося на тлі занепаду модерну в СРСР, оскільки но-
вий стиль соцреалізму поступово й невпинно витіс-
няв з культурного простору різні течії модерну. Видат-
ний майстер беріг своє творіння і в скрутні 1960-ті рр.,
коли влада почала боротьбу з «формалізмом» у мис-
тецтві. Домігся І. Кавалерідзе й ремонту пам’ятника
та догляду за ним. Прикметним є його останнє в житті
інтерв’ю. Незадовго до смерті в 1978 р., відповідаючи
на запитання: «Які свої твори він вважає одкровен-
ням?» І. Кавалерідзе відповів: «Пам’ятники княгині
Ользі у Києві, Артему в Бахмачі та Тарасу Шевченку в
Полтаві» [4].

Насамкінець, варто зауважити, що в Полтаві й досі
немає вулиці, провулку, або ж навіть скверу імені І. Ка-
валерідзе, хоча за створення одного зі славетних скуль-
птурних символів краю знаний Українець і наш земляк
заслужив на таке увіковічення пам’яті про нього.
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Sharavara T.Î. Ivan Kavaleridze in Poltava modern. In the article is
considered the contribution of outstanding sculptor I. Kavaleridze in the
creation of the Taras Shevchenko monument in Poltava. The factors that
influenced on the master’s worldview are analyzed. It has been found that
the professional growth of the sculptor was under the influence of the S. Maza-
raki views and skills and training in France famous masters’ studios.
Key words: I. Kavaleridze, Poltava region, modern, constructivism.
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У статті показано місце історії Волині-Житомирщини в жит-
тєвому і творчому шляху професора Б. Кругляка: від керівника
туристських гуртків і журналіста місцевої преси – до академі-
ка та віце-голови Товариства дослідників Волині.
Ключові слова: краєзнавство, туризм, Волинь, Житомирщина,
гайдамаччина, революційний рух.

3 травня 2014 р. виповнилося б 80 років, з дня на-
родження доктора історичних наук, професора, ака-
деміка Нью-Йоркської академії наук, житомирянина
Бориса Абрамовича Кругляка (1934–1996). Відомий
фахівець з питань економічної історії України ХІХ –
початку ХХ ст., чиє становлення як науковця стало
можливим, у тому числі й завдяки науковому керів-

ництву професора Івана Олександровича Гуржія, роз-
починав свій творчий шлях саме як краєзнавець та
власне і завершував його як організатор й учасник чер-
гової краєзнавчої конференції. До 80-річчя вченого в
житомирському видавництві «Волинь» з’явилася дру-
ком книга «Історик Борис Кругляк: наукове надбання
Житомирщини, України і світу (праці, спогади, мате-
ріали)». Метою цієї статті є аналіз становлення Б. Круг-
ляка як видатного краєзнавця, історика Житомирщи-
ни, активного громадського діяча.

Борис Абрамович народився 3 травня 1934 р. у
родині житомирських службовців. Інтерес до минув-
шини зародився в серці хлопця, на думку В. Сарбея, у
1944–1945 рр., коли він повертався з евакуації до зруй-
нованої війною України. Потім були навчання в школі,
на історичному факультеті місцевого педагогічного
інституту. Знайомство з відомим науковцем, завідува-
чем кафедри загальної історії ЖДПІ Л. Коваленком
розпалило інтерес до історії ще більше, про що він
згадуватиме у своїй публікації на схилі літ: «Жовтне-
вий переворот не тільки змінив закономірний хід
історії, але й наніс болючий удар по багатьох галузях
культури, в тому числі й краєзнавству. Любов до рідно-
го краю, пильна увага до його історії та культури не-
рідко кваліфікувалася як націоналізм, і потрібна була
чимала мужність і сміливість, щоб спрямувати свої
наукові інтереси на багатогранне дослідження історії
малої батьківщини» [1, 612].

Після закінчення в 1955 р. інституту, на Бориса
Абрамовича чекали недовга педагогічна діяльність у
сільській школі, служба в армії, а потім – вчителюван-
ня у школах Житомира. Одночасно з цим він працював
спочатку керівником туристських гуртків в обласній
дитячій екскурсійно-туристській станції, а згодом – заві-
дувачем відділу туризму Палацу піонерів і школярів.
Б. Кругляк розробляв програми районних, міських та об-
ласних програм з туризму, виступав суддею цих змагань,
а з початку 1960-х рр. очолив міський клуб туристів [2].
З 1962 р. розпочалася також його журналістська
діяльність, безпосередньо пов’язана з краєзнавством: на
сторінках «Радянської Житомирщини», а потім й «Ком-
сомольської зірки» один за одним з’являлися краєзнавчі
матеріали за підписом «Б. Кругляк, вчитель історії».
До того ж він читав лекції з історії Житомирщини в
обласному інституті удосконалення вчителів, керував
методобјєднанням вчителів історії міста [3, 7–8].

Втім, після 1978 р. Б. Кругляку довелося на дея-
кий час залишити межі України й виїхати працювати
до м. Сизрань Куйбишевської (нині – Самарської) обл.
Після вдалого захисту кандидатської дисертації, у пла-
нах науковця, звісно, була робота у вищій школі, але,
через «ленінську національну політику», реалізувати
це бажання так і не вдалося. Доцент, декан механічно-
го факультету, завідувач кафедри суспільних, згодом
гуманітарних наук у філіалі Куйбишевського політех-
нічного інституту, – таким був шлях Бориса Абрамо-
вича у Сизрані. Втім, перебування в Росії не зупинило
краєзнавчих пошуків історика. Відтепер, поряд з ук-
раїнською тематикою, фігурує історія російської гли-
бинки, адже робота в архівах тривала. Тривала й ро-
бота над докторською дисертацією, яку вдалося захи-
стити 1994 р., через два роки по поверненні до рідної
України. Викладання в Житомирському інженерно-
технологічному інституті та інституті підприємницт-
ва і сучасних технологій, завідування відповідними
кафедрами в цих вишах, поєднувалося з активною гро-
мадською роботою. Так, відновлено співробітництво
з інститутом удосконалення вчителів, Житомирським
обласним краєзнавчим музеєм. 1993 р. Б. Кругляка
обрали віце-головою відновленого Товариства дослі-
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дників Волині, де він відповідав за наукову роботу та по
суті шукав спонсорів для проведення чергових науко-
вих заходів. Борис Абрамович є автором мап з економі-
ки до атласу Волині, розроблених у Волинському дер-
жавному університеті ім. Лесі Українки [3, 8–9]. Серед
планів науковця, дізнаємося з тогочасної преси, – керів-
ництво філією Українського інституту туризму в Жи-
томирі [4], робота над створенням «Енциклопедії Жи-
томирщини» [5]. 1994 р. учений став членом Нью-
Йоркської академії наук. Історик домігся відкриття в
технічному навчальному закладі (ЖІТІ) аспірантури й
запропонував кільком молодим викладачам, а також
співробітникам Житомирського краєзнавчого музею
стати його аспірантами й розробляти проблеми еко-
номічної історії [6, 27–28]. На жаль, раптова смерть
28 лютого 1996 р. не дозволила науковцеві побачити,
як його аспіранти успішно захистили спочатку канди-
датські (І. Власюк, В. Молчанов), а згодом й докторські
дисертації (В. Венгерська, І. Ярмошик) [7, 18–19].

Як історик-краєзнавець Борис Абрамович охоп-
лював у розвідках історію Волині-Житомирщини від
часів Київської Русі до сучасності, щоправда темати-
ка його творчості коригувалася відповідно до паную-
чої в суспільстві ідеології. Звісно, в радянський пері-
од творчості чимало уваги зверталося на постаті поль-
ських і російських революціонерів, героїв-підпільників
років Другої світової війни. У 1990-х рр. історик праг-
нув якомога ширше й глибше охопити історію Жито-
мирщини від найдавніших часів до сучасності. В цьо-
му контексті важливою є, надрукована 1995 р., неве-
ликим накладом, майже у самвидавний спосіб, бро-
шура – «Загадки минувшини Поліського краю». В ній
Борис Абрамович об’єктом дослідження обрав
східнослов’янське плем’я древлян, яке проживало на-
передодні утворення й за часів Київської Русі на Жи-
томирщині, в районі міст Коростеня, а потім – Овру-
ча. Вже на початку брошури зустрічаємо апологію
древлян: «До літопису треба підходити обережно, бо
його автори, за походженням поляни, негативно ста-
вилися до своїх сусідів і відображали їх у чорних фар-
бах» [8, 557]. Історик показує древлян як незалежне
плем’я, «добрих і великодушних за своєю натурою, але
гордих лісових жителів», які часто виявляли непоко-
ру, але геть не дикунів, як це прагнув зобразити літо-
писець [8, 558]. Серед проблемних питань, які підняв
Б. Кругляк у цій праці, такі: «Дружиною якого Ігоря
була княгиня Ольга?», «Коли народився князь Свято-
слав?» (він вважав, що це сталося не пізніше 927 р., а
не на початку 940-х рр., як у літописі). Автор упевне-
ний, що Житомир існував уже за часів Київської Русі
(серед краєзнавців й досі точиться з цього приводу
дискусія, адже достовірні джерела про існування міста
датовані лише литовсько-польською добою). Повстан-
ня деревлян 945 р. учений не вважав «першим анти-
феодальним виступом» й пише з цього приводу: «Ні,
тут зіграли свою роль зовсім інші мотиви. По-перше,
такі великі побори були покликані ще раз принизити,
зневажити гідність деревлян і продемонструвати їм,
хто має право господарювати в їхніх землях. По-дру-
ге, така поведінка випливала й з деяких рис його ха-
рактеру». Цей виступ не був стихійним: «Деревляни
прагнули захистити власну гідність, позбавитися того,
хто порушив традиції, які склалися на той час між
Києвом і залежними від нього племенами, і зробити
спробу посісти князівський престол у Києві» [8, 561–
562]. Борис Абрамович прагнув довести, що літопи-
сець спеціально багато уваги приділяв розправі кня-
гині Ольги над деревлянами, аби показати їхню дурість
і нетямущість: «Літопис не попрікає Ольгу за її віро-

ломний вчинок, зате виставляє дурним народ, якого
легко ошукати» [8, 564]. Остання оповідь брошури
присвячена постаті князя Володимира Святославича,
зокрема, його боротьбі за владу. Історик акцентує ува-
гу на тому, що матір’ю Володимира була ключниця
Малуша, дочка коростенського князя Мала, якого свого
часу деревляни прагнули посватати за Ольгу. «Дерев-
лянська земля була віддана в управління князю Свя-
тославу Володимировичу. Правління в Києві сина
Малуші, а в Овручі – її онука і правнука славетного
князя Мала повністю задовольнило деревлян, і з цьо-
го часу в історичних документах не зафіксовано їхніх
виступів проти київської влади» [8, 570].

Чимало уваги в 1990-х рр. Б. Кругляк приділив дос-
лідженню гайдамацького руху на Житомирщині. Істо-
рик шукає витоки цього руху ще в періоді «Руїни», зга-
дуючи постаті полковників – паволоцького І. Поповича
та овруцького І. Децика, які вели боротьбу проти Речі
Посполитої за возз’єднання з Лівобережною Україною
[9]. Серед особливостей гайдамацького руху науковець
називає те, що 1) він тривав щороку від весни до осені;
2) майже в кожному загоні були запорожці або ж люди,
які тривалий час мешкали на Січі; 3) однією з умов
успіху було швидке переміщення гайдамаків з однієї
місцевості в іншу [10]. В численних розвідках проана-
лізовано етапи гайдамацького руху та зв’язок з Волин-
ню, особливо ґрунтовно показано перебування І. Гон-
ти поблизу с. Тригір’я, біля Житомира 1768 р. Гайда-
мацький ватажок сподівався знайти графа Воронови-
ча, аби помститися йому за знущання з українських
селян. Воронович ховався у, вкритій густим гіллям
кущів, тісній печері на крутому схилі р. Тетерів. За
іншою версією, І. Гонта був захоплений у полон в
містечку Котельня й страчений жахливою смертю біля
Кодні. Остання стала символом нескореності, адже
саме в Кодні катом Й. Стемповським у страшенних
тортурах страчені народні месники [11].

Помітне місце в краєзнавчій спадщині професора
Б. Кругляка посідала й історія Житомирщини ХІХ –
початку ХХ ст. Теми, які цікавили дослідника – жито-
миряни у війні 1812 р., У. Кармалюк на Житомирщині,
постаті польських революціонерів братів М. і С. Вор-
целів, З. Подлевського, З. Сераковського, А. Пустовой-
тової, Я. Домбровського, економічна історія Волині.
Прикметно, що, розпочаті ще в 1960-х рр. дослідження,
які носили, спершу, популяризаторський характер, ма-
ючи за мету показати приклад російсько-польської друж-
би, в 1990-х рр. були доповнені й поглиблені. В роки
незалежності історик міг уже без жодних ідеологічних
кліше писати й про польсько-українські революційні
зв’язки. Наприклад, у статті «Друг Шевченка», виданій
1968 р. й присвяченій постаті польського революціо-
нера З. Сераковського, Борис Абрамович неодноразово
наголосив: «Мати Зигмунта, вихована на передових тра-
диціях дружби з російськими людьми...» або «...із сер-
дечною теплотою згадував О. Герцен, що найзаповітні-
шою мрією Сераковського була мрія про дружбу вільної
Росії з незалежною Польщею» [12]. У публікації
1978 р., присвяченій постаті польської революціонерки
А. Пустовойтової, Б. Кругляк зазначав, що, перебува-
ючи в Житомирі під суворим наглядом поліції, «Анна
Пустовойтова продовжувала революційну діяльність,
розповідаючи своїм землякам про братерську спів-
дружність російських, українських і польських демок-
ратів у боротьбі за незалежність Польщі» [13].

Попри вимушену ідеологічну заангажованість (іна-
кше ці публікації ніколи б не побачили світ), його крає-
знавчі розвідки радянського періоду безперечно цінні
й не лише тим, що подають невідому раніше інформа-
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цію про діячів польського національного руху на Во-
лині, але й тим, що є серйозним науковим напрацю-
ванням, подають подеколи й власну позицію автора,
чого публіцистичні нотатки не передбачають. Саме з
цих невеличких заміток пізніше з’явилися вагомі нау-
кові дослідження у фахових виданнях. Ще на сторінках
місцевої преси історик розпочав дискусію про дату й
обставини смерті А. Пустовойтової, піддаючи критиці
спогади «комунара» В. Арендта [13]. Через 3 роки, вже
на сторінках «Українського історичного журналу»
науковець показав, що дискусійними є дата та місце
народження, невідомої раніше революціонерки [14].

Дещо під іншим кутом подає за часів незалежності
історик й постаті польських революціонерів братів
Ворцелів. Сама назва статті «Микола Ворцель: про-
блеми дослідження польсько-українських революцій-
них зв’язків» свідчить, що головні акценти зміщено в
бік дослідження українського революційного руху, хоч
й як складової російського. Південне товариство де-
кабристів й Товариство об’єднаних слов’ян, схоже,
розглядалися Б. Кругляком саме як українські декаб-
ристські організації. На думку історика, М. Ворцель,
попри відсутність численних згадок в джерелах, нале-
жав до активного крила Південного декабристського
товариства. Вагомим є й припущення вченого про на-
лежність одного з ідеологів Товариства об’єднаних
слов’ян Ю. Люблінського до керівництва польського
Патріотичного товариства та його значний вплив на
формування поглядів М. Ворцеля [15]. «Проук-
раїнські» погляди на державотворення Польської дер-
жави Б. Кругляк приписав Станіславу Гаврилію Вор-
целю – одному з керівників польського повстання
1830–1831 рр., який «з повагою ставився до українсь-
кого народу, різко критикував тих польських діячів, які
мріяли про возз’єднання Речі Посполитої в кордонах
1772 р., тобто з українськими землями в її складі».
Водночас історик прагнув об’єктивності: він не абсо-
лютизував український чинник у житті С. Ворцеля,
доречно показуючи зв’язок польського революціоне-
ра з російськими колегами, насамперед декабриста-
ми, а також О. Герценим [16].

Чимало публіцистичних нотаток присвячено й ге-
роям-підпільникам Другої світової війни – діячам
Малинського підпілля, учневі Житомирської середньої
школи № 32 О. Якубцю. Арештований німцями, хлоп-
чик Шура, який пускав під укіс поїзди на лінії Жито-
мир – Новоград-Волинський, після 40-денного пере-
бування в камері смертників, був осліплений гестапів-
цями, а потім повішений з іншими підпільниками.
Очевидно, не поза громадською позицією Б. Кругля-
ка, рішенням Житомирського міськвиконкому, один з
провулків отримав ім’я О. Якубця, а на будинку школи
№ 32 відкрито меморіальну дошку [17]. У статті
«Вірність обов’язку» вчений подав рецензію на доку-
ментальну повість В. Сосніна й В. Рудика, присвяче-
ну подвигам учасників Малинського підпілля років
війни. Звісно, рецензія не містила ніяких зауважень й
була написана, швидше, з популяризаторською, а не
науковою метою. Як власне й рецензована докумен-
тальна повість не могла містити жодних суперечли-
вих ідеології моментів й героїзувати учасників руху
Опору на Житомирщині [18]. З не меншою героїза-
цією описано постать уродженця с. Неділище
Ємільчинського р-ну Житомирщини, майора Гната
Степановича Марченка, якого помилково зарахували

до загиблих у січні 1942 р. захисників м. Сухиничі
Калузької обл. [19].

Отже, історія рідної Житомирщини посіла визнач-
не місце в життєвому й творчому становленні профе-
сора Б. Кругляка. Розпочавши свій науковий шлях як
краєзнавець, учений не зраджував собі, навіть прожи-
ваючи в далекій російській глибинці, продовжуючи
дослідження України й Житомирщини в історичному
контексті. Розширення та поглиблення тематики його
краєзнавчих досліджень за роки незалежності, дало
змогу подивитися під новим кутом зору на події часів
Київської Русі на Житомирщині, вшанувати пам’ять
учасників гайдамацького руху в Кодні, по-новому оці-
нити роль польських революціонерів ХІХ ст. у фор-
муванні українського національного та революційно-
го рухів. Плідна громадська діяльність ученого сприя-
ла й активізації краєзнавчого руху на Волині, його
інституціалізації, сформувала школу вчених-крає-
знавців, для яких історія Житомирщини стала об’єктом
глибокого наукового дослідження.
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Krugliak. In the article is discovered the Volyn–Zhytomyr region his-
tory in the life and work of professor B. Krugliak from the head of
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У статті проаналізовано етногенез кримських татар і етносо-
ціальний вимір становлення Кримського ханства в XIII–XV ст.
Не зовсім конструктивною виглядає і тенденція відсутності
спеціальної історіографічної рефлексії означеного питання в
історичній науці. Розглянуто вплив етнічних чинників на форму-
вання держави Кримське ханство.
Ключові слова: етногенез, етнос, етносоціальні процеси,
кримські татари, Кримське ханство.

До недавнього часу вважалося, що світові держа-
ви-лідери міцно стоять на позиціях гарантування без-
пеки принципу суверенітету (й передусім відносно
своїх територіальних сусідів), а методи брутального
вирішення міжнародних відносин вже давно залиши-
лися в минулому. Однак 2014 р. ця система сучасного
світопорядку, на жаль, зазнала краху, через окупацію
Кримського півострова колишнім учасником «Вели-
кої вісімки». Відтак, «кримське питання» стало сьо-
годні центральною етнополітичною проблемою світу,
але, переймаючися більше амбіціями та власноруч
створеними історичними міфами, деякі суб’єкти прак-
тично не звертаються до аналізу та наслідків процесів
тієї доби, коли на півострові почалися процеси фор-
мування кримськотатарської етносоціальної спільно-
ти та її державності. Показовою у цьому контексті є й
українська історіографія, що майже не приділяла (і за
період Незалежності також) уваги міжспільнотним
взаєминам українців з населенням одного із найбільш
в етноісторичному вимірі відмінним регіоном сучас-
ної Української держави – Кримом. У розлогішому ж
варіанті таке студіювання має якомога всебічніше з’я-
сувати: то кому має «належати» останній?

Звісно, вирішити однією, порівняно невеликою,
розвідкою таку дослідницьку проблему навряд чи мож-
ливо, а тому насамперед у ній мова піде про можли-
вості переосмислення взаємовідносин кримської й
української етносоціальних спільнот за доби середньо-
віччя та раннього нового часу, що перебуває поки до-
сить далеко від всебічних і ґрунтовних концепцій. Те
ж становище, в якому опинилася ця сфера вітчизняної
гуманітаристики, засвідчує, наскільки фрагментарно,
а подекуди й контроверсійно, аналізуються питання
міжспільнотних взаємин середньовічних України та
Криму. Втім, як засвідчила історія їхніх взаємовідно-
син, саме тоді розпочався конструктивний діалог між
українцями та кримськими татарами як в етносоціаль-
ному, так і, що найголовніше, в етноконфесійному ви-
мірах. Водночас аналіз останніх досліджень і публі-
кацій у цій царині засвідчує, що порушене питання
вивчається доволі поверхово та не має спеціального

фахового підходу з боку істориків, етнологів, антро-
пологів тощо. Хоча у зазначеному ракурсі не можна
оминути увагою науковий доробок таких учених, як
М. Алекберлі, Є. Бахревський, А. Єфимов, В. Возгрін,
Я. Дашкевич, Г. Іналджик, В. Панашенко, О. Пріцак
та ін., які долучилися до розв’язання означеного кола
проблем.

В історичному часі–просторі України етнічно не-
українські політичні структури з’являлися, взаємодія-
ли з українцями, подекуди й занепадали, наприклад,
як Половецька держава або Кримське ханство. Їхні
колишні мешканці увійшли цілком або значною мірою
в український етносоціальний простір. Разом із тим,
мирне співжиття, зокрема української та кримськота-
тарської спільнот, було буденною справою на Велико-
му Кордоні. Причому механізм нормальних відносин
функціонував без інструкцій, директив, мирних пактів,
а включався органічно, що свідчило про його чітку від-
працьованість. Взаємонеобхідність спільнот як в «гео-
політичному», так і економічному контекстах змушу-
вала обидві сторони йти на компроміс, який вів до пе-
реймання багатьох елементів із «центральних зон куль-
тури» обох типів цивілізацій, що контактували. Вод-
ночас тісний діалог і переплетення спільних інтересів
України та Кримського ханства примушували їх спіль-
но вирішувати свої геополітичні завдання, що вияви-
лося, на нашу думку [1], найбільш яскраво у військо-
во-політичних союзах українців і кримських татар,
дослідження яких становить не менш цікаву і поки ще
малоз’ясовану сторінку історії взаємин двох етносів.

Не можна не погодитись із О. Пріцаком, що украї-
нська історіографія, як і кожна інша історіографія,
повинна вивчати минуле всіх людських спільнот і дер-
жав, які проживали на теперішній своїй (українській)
етнічній території, а не обмежуватися тільки держава-
ми «свого», цебто сьогоднішнього, українського етно-
мовного кола [2, 56]. Тим більше Україна є цікавою
насамперед для світового історика територією, яка була
перехрестям багатьох культур і релігій, продуктом як
циклічного, так і лінеарного думання. Відносно недо-
слідженості власне етнічної історії Кримського хан-
ства, зокрема проблеми його становлення, цілком
слушно висловився І. Курас: «Серйозні узагальнюючі
дослідження з питань етногенези та історії кримсько-
го народу поки що відсутні. У зв’язку з цим, постає не-
відкладне завдання щодо підготовки всебічної і об’єк-
тивної історії кримськотатарського народу від найдав-
ніших часів і до наших днів. Без такого синтетичного
дослідження важко уявити шляхи становлення націо-
нальної самосвідомості кримськотатарського народу,
неможливо повною мірою реалізувати великі комп-
лексні програми НАНУ по створенню багатотомних
видань з історії українського народу, як і фундамен-
тальних досліджень з історії розвитку етносу» [3, 3].
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Спроба проаналізувати хоча б частково ці питання й
визначила мету цієї статті.

Етногенетичні процеси, в ході яких формувався
кримськотатарський етнос, відбувалися на основі сим-
біозу індигенного населення Криму та тюркомовного
допливу з причорноморських і приазовських степів,
який хвилеподібно позначився на всьому населенні
півострова. Майже цілковита його географічна ізольо-
ваність від сусідніх територій фактично перетворила
його в унікальний тигель, де змішувалися не одиниці
– десятки етносів, через що його інколи називають
«концентрованим Середземномор’ям» [4, 3]. Внаслі-
док цього, виникали, змінюючи один одного, все нові
й нові етносоціальні утворення – кожне з власними
особливостями та власною історією. Це дозволяє ква-
ліфікувати Крим і як класичну/хронічну етномаргіналь-
ну зону, що зовсім не означає «потворності» його ет-
нічних конгломератів, а лишень засвідчує еластичність/
відкритість спільнот для етноконтактних процесів.
Треба однак погодитися й з Я. Дашкевичем, що «”сто-
національного” Криму, про який залюбки досі трубить
прихована компартійна і посткомпартійна пропаган-
да, ніколи не було» [5, 23].

Лише на початку ІІ тис. в Криму виникла етнічна
мозаїчність, передусім, у гірських районах і торговель-
них центрах-факторіях. Водночас більшість учених
вважає, що достатньо датувати «початок» формування
кримськотатарського етносу першою третиною ХІІІ ст.
– періодом переселення в межі Тавриди з Азії кочо-
виків хана Батия. Така жорстка «нижня межа» зумов-
лює ще один не зовсім коректний висновок – теперішні
кримські татари – є прямими нащадками монгольсь-
ких орд (степовики) та османських турок (гірські та-
тари) [4, 13]. Втім, безсумнівно, що кримськотатарсь-
кий етнос утворився на основі злиття давніх автохтон-
них етносів Криму, з допливами як «європейськими»,
так і «азіатськими», що переміщувалися на територію
півострова на різних історичних етапах.

Відсутність моноетнічності можна також поясни-
ти важливістю геополітичного простору, котрий Крим
зберігає й до нині. Етнічна палітра півострову зміню-
валася не один раз. У різні періоди тут мешкали до 40
етносів. У результаті виняткового геополітичного роз-
ташування, Крим з ранніх часів перебував на істо-
ричній арені. Однак, перебуваючи у складі декількох
великих держав (Понтійське царство, Римська імпе-
рія, Візантія, Хазарський каганат, Золота Орда), він
залишався маргінальною територією, що позначало-
ся на специфіці місцевих спільнот у господарському,
духовному, етносоціальному контекстах.

Серед протоетнічних кримськотатарських спіль-
нот, які ще до нашої ери утворили своєрідну кримську
етнічність, були таври, кіммерійці, скіфи, сармати,
сінди, меоти, кельти, а згодом алани, греки, римляни,
євреї, готи, гуни, булгари, хазари, караїми, мадяри,
руси. Причому науці невідомі факти переселення цьо-
го автохтонного населення Криму, а відтак, усі допли-
ви не могли залишитися тут із домінуючою ідентич-
ністю, хоча й мали потужний етносоціальний вплив
на подальші етногенетичні процеси. В. Возгрін виз-
начає етнічну специфіку Криму так: «Безпосередньо
антропологічно кримські татари чітко розділялися ще
у XVIII ст., тобто, до першого значного втручання в
їхнє життя північних сусідів, на два етнотипи: з вузь-
кими очима – яскраво вираженого монголоїдного типу
– і гірських татар, з характерною європеоїдною будо-
вою тіла та рисами обличчя» [4, 14].

Із тюркомовних етносів, які позначилися на етно-
генезі кримських татар, були булгари, хозари (з VII ст.),
печеніги, кипчаки (половці), окремі групи монгольсь-

кого етносу (з ХІІІ ст.), ногайці. Це відобразилося й в то-
поніміці Криму. Характерною рисою старої кримської
ойконімії є те, що чимало назв населених пунктів спів-
пали з найменуваннями таких великих племен і родо-
племінних об’єднань, як конграт (конрат), кипчак, кіят,
китай, найман, кенегес тощо [6, 94]. Пояснюється це
тим, що, в силу свого окраїнного розташування, Крим
був тим місцем, де осідали уламки розбитих родів, окре-
мі родини, котрі за певних обставин відділилися від ос-
новного потоку чергової хвилі кочовиків. Оскільки про-
цес осідання кочового населення на певній території від-
бувався в Криму значно швидше (внаслідок обмеженості
випасних площ), склад і приналежність початкових родів,
а відповідно й родові назви, були поступово забуті.

При цьому «вторгнення» монгольського загону в
1223 р. відбулося на етапі процесу посиленої тюркі-
зації гірської частини Криму, де мешкали нащадки
«тавроскіфів», сармато-алан і готів, що являло собою
центр етногенетичних процесів утворення кримсько-
татарського етносу. В цьому ж році «монголо-татари»
розгромили Судак (Сугдею), знищили значну кількість
половців і відійшли знов у степи. Залишатися ж у Кри-
му вони почали лише під час наступного походу в Півден-
но-Східну Європу 1237 р. Безумовно їх закріпленню
сприяло створення Золотої Орди, в якій Крим набув ста-
тусу улусу. В свою чергу, це також позначилося на фор-
муванні кримськотатарського етносу. Хоча стверджу-
вати, що саме з цього часу починається цей процес не
зовсім правильно. Щоправда, відтепер з’являється но-
вий етнонім, який принесли з собою переселенці – «та-
тари». Причому в тогочасних джерелах зовсім не вжи-
вається етнонім «монголи». Так, китайські хроністи,
описуючи народи, що мешкали на північ від тогочас-
ного Китаю, у Великому степу, називали всіх степняків
одним ім’ям – «татари», подібно до того як ми, гово-
рячи «європейці», називаємо цим словом і шведів, і
португальців, але, насправді, етнонім «татари» був
назвою лише одного з багаточисельних племен [7, 92].
Згодом цей етнонім поширився на всіх етнофорів, які
стали «державотворчим етносом» Улуса Джучі – в ме-
жах держави світового рівня – Золота Орда [8, 100].

Поступово етнонім «татари» перейняла більшість
кримських тюркомовних етносів, у тому числі й кип-
чаки, котрі згодом асимілювалися з самими татарами.
Мешканців же гірської частини улусу, які прийняли
назву «готалани», і були нетюркськими предками
кримських татар, степняки іменували «татами». Про-
те, за межами півострова і перші, й інші все частіше
називали себе однаково – «к’иримли» («кримчак»).

На цьому етапі почала формуватися й відчутна
субетнічність кримськотатарського етносу. Одночас-
но з «татаро-монголами» до Криму з Півдня проникли
генуезці, котрі, просуваючись вздовж узбережжя, від-
тісняли греків у гірські райони півострову. З XIII ст.
почався і найбільш інтенсивний період вірменської
колонізації, насамперед південно-східної частини
Таврії. Внаслідок цього, сформувалася етноконтактна
зона між степовим Кримом, в якому домінували «та-
таро-монголи» та кипчаки і гірським, узбережним
Кримом, де мешкали переважно греки, вірмени, сло-
в’яни, генуезці. Хоча спостереження антропологів зас-
відчують, що «татари» гір і південного узбережжя не
мають нічого спільного зі степовими татарами. Зок-
рема це спростовує гіпотезу про домінування в кримсь-
котатарському етносі малоазійських турків-сельд-
жуків, які, начебто в силу осілості, як твердять окремі
дослідники, виступили ще й основним державотвор-
чим компонентом кримськотатарської народності.

Справді, татари як етнос поділяються на значну
кількість субетносів, але, як правило, дослідники виді-
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ляють три основні субетноси кримських татар: півден-
нобережні (яли бойлю), гірські (тат) і степові (ног’ай).
Характерним можна вважати процес асиміляції тата-
рами італійців (генуезців). Згідно спостережень М. Бро-
невського, кримські хани використовували їх для відно-
син з християнськими державами, а в столиці гену-
езців Сююрташ часто мешкали литовські та московські
посли [9, 345–346]. Натомість Д. д’Асколлі констату-
вав, що в «Сівурташе» залишилося лише 12 будинків,
які сповідували католицизм. Більше того й серед їхніх
мешканців не спостерігалося рідної мови, а лише та-
тарська і черкеська. Одружувалися вони на черкесь-
ких жінках, ходили з ханом у походи, приводили поло-
нених і примушували обробляти їхні поля [10, 128].

По суті відбувалася фактична асиміляція, разом із
етносоціальними трансформаціями, серед місцевих не-
татарських мешканців Криму. Про це свідчить і той
факт, що з першої половини XVI ст. зафіксовані й
перші згадки етноніму «кримські татари» (С. Гербер-
штейн, М. Броневський). До цього мусульманське на-
селення півострову, як правило, називалося просто –
«татари». Відтоді ж усе чіткіше простежується й
кримськотатарська етносоціальна ідентичність.

Не останню роль в етногенезі кримських татар віді-
грав і безпосередньо український етнічний масив як у
самому Криму, так і за його межами. Причому як в ан-
тропологічних характеристиках, так і на рівні суб’єк-
тивних етнічних ознак. Не викликає сумнівів і зворот-
ний вплив – кримських татар на українців. При цьому
потрібно застерегти, що мова не йде про взаємні асимі-
лятивні процеси, чи про онтологічне домінування пев-
ного з цих двох етнічних масивів. Хоча антропологічні
дослідження свідчать, що монголоїдні елементи в ан-
тропології українців представлені значно меншою
мірою, ніж елементи центральноукраїнського (ди-
нарського) антропологічного типу в їхніх тюркських
сусідів, зокрема кримських татар. На небезпідставну
думку Л. Залізняка, «це свідчить про давній і потуж-
ний вплив осілих землеробів-праукраїнців на тюрксь-
ких скотарів Північного Надчорномор’я» [11, 25].

Таким чином, можна відзначити, що кримськота-
тарський етнос не є тільки уламком тюркських племен,
які становили Золоту Орду. Він є результатом багатові-
кового етнічного життя Кримського півострову. Відтак,
в етнічності кримських татар безсумнівно мають місце і
давніші предки, скажімо, таври, скіфи, готи, греки, і
більш сучасні – хазари, половці, італійці, турки, українці.
Складність же етногенетичних процесів робить прак-
тично невидимими ті грані, котрі роблять етнос спе-
цифічним і неповторним. Однак заперечувати вплив
інших етносів у цьому процесі буде неправильно. Вод-
ночас специфіка етногенезу позначається й на етносоці-
альних процесах у межах кожної спільноти. Стосовно
кримськотатарської спільноти вона виражалася в полі-
тичному, економічному, демографічному, конфесійному
розвитку й представлена на історичній арені кримсь-
котатарською народністю як етносоціальним організ-
мом. Це вимагає певного теоретичного пояснення.

Етносоціальні організми становлять собою ос-
новні таксономічні одиниці етнічної структури люд-
ства, що утворилася в ході історичного розвитку [12].
Безпосередньо поняття «етносоціальний організм», як
і теоретично-методологічні, а також термінологічні й
таксономічні проблеми типологізації, що з ним пов’я-
зані, були об’єктом дослідження переважно радянсь-
кої етнологічної науки. Тому в сучасній етнології ці
погляди більше критикуються, ніж коректуються, що
істотно гальмує розвиток цієї сфери. Однак досліджу-
вати етносоціальні організми потрібно, хоча й з нови-

ми теоретично-методологічними підходами. Певною
мірою етносоціальний організм можна охарактеризу-
вати як «колонізований етнічністю соціум» [13, 12].
При цьому не варто переоцінювати роль самого со-
ціуму, оскільки серед специфіки етносоціального орга-
нізму потрібно виділяти дві основні його риси. По-пер-
ше, його «зовнішній вигляд» (специфічні особливості),
що визначаються, головним чином, відповідними вла-
стивостями етносу. По-друге, культурі кожного етно-
соціального організму властивий нерозривний зв’язок
двох тенденцій, що відбиває основні закономірності її
розвитку: спадкоємність і оновлення [14, 67].

На теперішній час тип етносоціального організ-
му, котрий називається «народність», є одним із най-
суперечливіших у теоретично-методологічному відно-
шенні, що пов’язано з термінологічними труднощами
застосування цього поняття. Крім цього, у стадіально-
му контексті ця категорія охоплює значний проміжок
часу та характеризує значну палітру етносоціальних
спільнот. У той же час більш вдалого терміну для по-
значення етносоціальних організмів між плем’ям і
нацією поки що немає. Внаслідок цього, ми теж зму-
шені вживати це поняття і насамперед для того, аби не
заплутувати ще більше етнотермінологічну ситуацію,
котра й без того досить складна.

Яким же чином утворюється народність як етно-
соціальний організм і що він собою являє в типологіч-
ному відношенні? На думку Ю. Бромлея, «одним із
факторів, який сприяв консолідації племінних етніч-
них спільнот у народності, було посилення міжплемін-
них контактів у міру зростання загальної чисельності
населення», а також «масові переселення, що супро-
воджувалися завоюванням одних груп іншими» [15,
70–71]. Отже, політичні фактори так чи інакше мали
чимале значення для формування ранньосередньовіч-
них регіональних народностей. Ці фактори особливо
дали про себе знати в умовах «розвиненого феодаліз-
му», для якого характерна ієрархічна політична струк-
тура та гостра боротьба тенденцій централізації та де-
централізації [16, 284]. Тому залишається справедливим
висновок стосовно того, що лише в межах держав від-
булося завершення формування ранньосередньовічних
народностей, як «сталих етносоціальних єдностей і
становлення їх етнічної самосвідомості» [17, 237].

Цілком можна погодитись і з С. Арутюновим, що
«народності виникають у процесі консолідації бага-
тьох споріднених племен, а також асиміляції різних
чужорідних, іномовних племен і груп» [18, 27]. Знач-
ну роль у формуванні народності відіграє й держава.
При цьому роль останньої «особливо помітна в тому
випадку, коли народність формується з різнорідних ет-
нічних компонентів, мовно-культурне злиття котрих
можливе лише за умови тривалого сумісного життя їх
в одній державі» [19, 64], котра виступає як потужна
сила, що цементує народність.

Одним із головних механізмів формування кримсь-
котатарської народності як етносоціальної спільноти
стало прийняття мусульманства та перехід до осілого
способу життя, що безсумнівно виступило потужним
етноконсолідаційним фактором, який позначився і на
етносоціальній самосвідомості кримських татар. Ос-
кільки етногенетичні й етносоціальні процеси не мо-
жуть бути інертними/сталими, постільки можна
стверджувати, що вони тривають і сьогодні, виявляю-
чись у різних етносоціальних трансформаціях цієї
спільноти. Враховуючи ж вищезгадану політичну та
субетнічну диференціації, слід очікувати і подальших
етногенетичних трансформацій в межах кримськота-
тарського етносу.
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Вагоме значення для еволюції кримськотатарської
народності мав безпосередньо іслам. Фактично Крим-
ське ханство, з’явившись у XV ст., було від початку
ісламською державою з досить давніми традиціями.
За переказами кримських татар, іслам у Криму поши-
рили соратники Мухаммеда – Малік Аштер і Газі Ман-
сур у першому столітті Хіджри (VII ст.). Щоправда й
«османський іслам» теж помітно вплинув, передусім,
на татарське міське населення. Суфійські шейхи кори-
стувалися величезним авторитетом. Часто вони, поза
духовним керівництвом, володіли військовою владою
й перебували на чолі племінних загонів. Сучасники ж
називали кримських шейхів «однаково аскетами та
муджахедами». Проте, й улєми (офіційне духовенство)
не відставали від шейхів у войовничості [20, 42].

Не менше значення для консолідації народності
мало й поширення татарської мови в межах Кримсь-
кого ханства. Одночасно потужним етнодиференцію-
ючим чинником виступила релігія, що на той час
відігравала взагалі найпомітнішу роль в етносоціоге-
незі всіх євро-азійських спільнот. Зокрема в Криму,
послідовників християнства почали називати в цей час
«урумами», іудеїв – «караїмами», мусульман – «кримсь-
кими татарами». Таке становище позначалося й на
соціальному укладі народності.

Політично й культурно Кримський улус був ще тіс-
но пов’язаний із Золотою Ордою, тому на ранніх ста-
діях формування народності (передусім у Північному
Криму) татари вели напівкочовий спосіб життя. Соці-
альна стратифікація виділила землевласників, духовен-
ство, простий народ (татари) та рабів. І хоча народ не
мав прав, юридично був незалежним, при цьому мусуль-
манин ніколи не був рабом. Втім, соціальна залежність
простого населення (чорних татар) від заможних фео-
далів усе ж таки існувала. Зокрема чорні татари спла-
чували десятину від врожаю, віддавали частину худо-
би, сплачували податки, виконували різні повинності.

Досить потужним етноконсолідаційним чинником
для кримськотатарської спільноти стало все помітніше
осідання її кочових і напівкочових частин. Водночас
це відобразилося в історичній пам’яті татар, котру в
середині XVII ст. частково занотував у своєму творі
турок Е. Челебі. Він оповідав, що, коли татари підко-
рили Крим, то невдовзі так намножилися в Саладжиць-
кий ущелині, що вже не поміщалися там і тому засну-
вали Бахчисарай. На думку В. Панашенко, саме забез-
печення прожиткового мінімуму населення ханства
прискорювало перехід основної частини татарських
улусів до осілого способу життя й землеробства [21,
64]. Кочівництво залишалося домінуючим переважно
серед ногайців, хоча й серед них все помітнішим уп-
родовж XV–XVII ст. ставало землеробство [22].

Простежувалася на цьому етапі вже й досить чітка
етносоціальна самоідентифікація, заснована на стерео-
типному сприйнятті себе «через сусідів» і засобом «на-
ціональної» міфології. Зокрема в творі Е. Челебі відзна-
чено: «”Їжею їм (кримським татарам. – К. І.) слугує
пшоно, а одягом – шкіри, їхні будинки – з очерету, а
самі вони – негідники”, – існує [у них] таке прислів’я»
[23, 183]. Далі турецький мандрівник дає власний ет-
носоціальний стереотип: «Всі татари багато палять
тютюн. Вони зовсім не виходять з клубів диму. Від
[цього] диму вони відразу п’яніють і говорять: “Есірік
олганмиз”, тобто, – “ми сп’яніли”». У згаданому «Літо-
писі» помітні такі ендоетноніми, як татар таїфесі (та-
тарське плем’я); ширін беглері (ширінські беї); татар
мірзалари; кірим мірзалари (татарські (кримські)
мірзи); черакесе бахадурлари (черкеські молодці);
нога’і гузиделері (відбірні ногайці) [24, 23] тощо.

Самоідентифікація кримських татар на цьому етапі
характеризувалася й сегментом етноісторичної міфо-
логії. Так, в їхній самосвідомості чітко простежувала-
ся пам’ять про скіфів. Перекази щодо останніх при-
звели татар до власної етногенетичної міфологеми, що
полягала у вірі про походження їх спільноти та куль-
тури саме від скіфів. Наш співвітчизник XVI ст.
М. Литвин, який добре був обізнаний із кримськота-
тарськими справами, буваючи послом Литовського
князівства до Кримського ханства, зафіксував наступ-
не: «Хоча ми й вважаємо татар варварами та злидаря-
ми, але вони пишаються стриманістю свого життя та
стародавністю свого скіфського походження» [25, 6].
Зрештою, поки що ніхто не довів, що скіфи мігрували
з Кримського півострова, а отже, ця міфологема може
бути не такою вже й фантастичною.

З’явилася й етнотериторіальна ідентифікація
кримськотатарської народності. Свідченням цього
може бути «етнополітичне» визначення території
кримських татар у «Літописі Кипчакського степу»:
«Отже, не буде тепер приховано, що те, що називають
Дешт-і-Кипчак, є обширною країною (ця фраза, до
речі, нагадує і текст формули Алі-ефенді, наведений
В. Смірновим: Володіння Дешт-і-Кипчак становлять
одвічно приналежну татарському племені... державу.
– Прим. А. З.), що здавна належить татарському пле-
мені, столиці її [міста] Крим та Багче-Сарай, і області
Сара[й]чик, Алма-Сарай, Газан і Азак, фортеця Ор,
Хаджи-Тархан і Аждирхан» [24, 15]. Процес осідання
кримських татар позначився і на посиленні в сенсі істо-
ричної пам’яті фактору етнотериторіальної диферен-
ціації. Перекази стосовно цього, занотовані Е. Челебі,
також свідчать, що історична традиція кримських та-
тар пов’язувала початок їхньої державності з ущели-
ною Ескі-Саладжик, тобто районом, де в XIV ст. заро-
дилося незалежне (від Золотої Орди) Кримське хан-
ство (бейлік роду Сулеш) [26, 35–36].

Можливо, й деякі елементи скіфської державності
мали місце в кримськотатарській етнополітичній свідо-
мості. Хоча не викликає сумнівів і те, що національна
державність кримських татар сягає своїми джерелами
до прагнення Кримського улусу стати незалежним від
Золотої Орди. Внаслідок цього, Кримський юрт по-
ступово перетворився на самостійну державу, очолю-
вану ханом. Першим офіційно визнаним володарем у
Криму й фактичним засновником Кримського юрта
вважається Орам-Тімур, який отримав у другій поло-
вині XIII ст. уділ від свого дядька – хана Менгу-Тіму-
ра. Із татарської знаті Криму, котра іменувала себе
емірами, беями, згодом мурзами, час від часу висува-
лися лідери, які теж прагнули самостійності. Одним із
перших у такій іпостасі виступив темник Ногай, який
намагався заснувати нову державу, центром якої мав
стати Крим. Втім, після його загибелі 1300 р., Крим
залишився улусом Золотої Орди ще на певний час.

Постійні «замятні» в останній упродовж першої
половини XIV ст. значно послабили її позиції в Кри-
му. Кримські еміри все настирливіше прагнули повної
самостійності. І хоч хан Тохтамиш на короткий час
відновив єдність татарської імперії, після поразки від
Тамерлана, його сини та союзні з ним клани у захід-
них степах відновили боротьбу за титул Улуг Хана.
Протягом усього цього часу Кримський півострів,
відокремлений від континентального степу вузеньким
перешийком, давав притулок політичним невдахам, які
зазнавали поразок у борні за Сарай.

Близько 1440 р. один із онуків Тохтамиша – Хаджі
Гірей, який «окопався на цьому багатому півострові,
спромігся утворити самостійний ханат. Він став кар-
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бувати срібну монету від власного імені, що було оз-
накою незалежності, та прибрав собі титул Улуг Хана»
[27, 119]. У середині XV ст., коли влада в Криму зосе-
редилася в руках роду Гіреїв, політичне життя півост-
рову стабілізувалося. Першим же кримським ханом з
цієї династії став Хаджі-Гірей. Обставини його появи
на троні невідомі, але найбільш важливим результа-
том його внутрішньої та зовнішньої політики було
досягнення цілковитої незалежності від Золотої Орди.
На сьогодні версія про те, що Хаджі-Гірей був нащад-
ком Тука-Тімура – тринадцятого сина Джучі, є най-
більш достовірною. Хоча відомості щодо виникнення
цієї династії та діяльності її засновника Хаджі-Гірея
б. Гіяс ад-діна б. Таш-Тімура, царевича зі Золотої Орди,
недостатні та суперечливі. Проте, незаперечним є факт,
що своїм володарюванням у Криму він завдячував
допомозі великих князів литовських, підтримкою яких
користувався до самої смерті в 1466 р.

Через спорідненість із колись великим ханом Тох-
тамишем, династія Гіреїв, здавалося, мала найкращі
шанси відродити Золотоординську імперію під влас-
ною рукою. Хани, які належали до іншої гілки Джу-
чидів, розпочали тривалу боротьбу проти Гіреїв за
володіння Сараєм і задля цього пішли на союз із ли-
товсько-польськими Ягеллонами. Тим часом Гіреї ук-
лали союз із великим князем московським, аби проти-
стояти могутній коаліції супротивників. І в цей момент
з’явилася Османська держава, щоб підтримати кримсь-
ко-московську вісь супроти могутньої литовсько-золо-
тоординської коаліції [27, 120].

Немає єдності поглядів і стосовно імені династії –
«Гірей». На нашу думку, воно має генонімічне поход-
ження, тобто, від імені роду. Підтвердженням цьому
можуть бути схожі імена родів на цьому етапі, скажімо,
«кереїт» у казахів, «кереїт» в узбеків, «керейїт» у кир-
гизів, а також назви племен – «кєрей» у казахів та узбе-
ків, «кірей» у монголів [6, 102]. Швидше за все, у Хад-
жі-Гірея ще не було наміру передавати цей додаток до
імені своїм нащадкам. З його синів лише Менглі, який
не був ні найстаршим, ні безпосереднім спадкоємцем,
взяв додаток «Гірей», але з часу його правління це ім’я
почали давати кожному царевичу з династії [28, 522].

Не можна сказати й про міцність молодої кримсь-
котатарської держави. Стосовно певної слабкості хан-
ства початкового періоду свідчать зокрема ярлики ханів
Хаджі- та Менглі-Гіреїв. У них проводиться тради-
ційна до золотоординського періоду формула «Кримсь-
кий тумен», що свідчить про визнання династичного
старшинства золотоординського престолу. Водночас
написи на тамгах Хаджі-Гірея обґрунтовують закон-
ність і святість його державної влади, а також підтвер-
джують її юридичне оформлення [29, 200]. Остаточно
цей хан утвердив свою владу в 1449 р., що слід визна-
ти за початок держави Кримське ханство. Після смерті
Хаджі-Гірея залишилося дванадцять синів, «придат-
них на царство» [24, 17]. У 1466 р., після тривалої бо-
ротьби зі своїм братом Нур-Девлєтом, престол зайняв,
згадуваний уже, один із синів Хаджі-Гірея – Менглі.

У цей час внутрішньополітичне життя кримчан
було більш складним, порівняно із зовнішньополітич-
ним. На думку В. Возгріна, саме «внутрішньополітична
боротьба Менглі-Гірея, котрого іноді небезпідставно
називають “головним творцем могутності Криму”, пере-
творилася на зовнішньополітичну проблему – як те-
пер доведено, турки згодилися на вторгнення до Кри-
му не без сподівань на відверто закликавших їх сюди
беїв, розлючених ханом» [4, 147]. Взагалі ж до почат-
ку XVI ст. Кримське ханство відчутно розширило свої
кордони і перетворилося на державу, що відігравала

активну та впливову роль у міжнародних відносинах
країн Центрально-Східної Європи. У стратегічно важ-
ливих місцях Менглі-Гірей побудував декілька фортець:
Очаків у гирлі Дніпра та Іслам «на Таванском перево-
зе». До того ж своїми руйнівними військовими похода-
ми на Велике князівство Литовське і королівство Польсь-
ке він не тільки ослабив ці країни, а й зміцнив економіку
Кримського ханства, зробивши однією з головних ста-
тей прибутку держави реалізацію ясиру [30, 4].

Щоправда серед самого роду Гіреїв не було
єдності. Кожний із його членів мав право на частину
влади, улусів і прибутків. І хоча принцип старшинства
мав визначати відносини між членами роду й ступінь
прав кожного з них, цей принцип не завжди дотриму-
вався, особливо в часи найбільшого впливу на Кримсь-
ке ханство Туреччини [31, 92]. Крім цього, незважаю-
чи на незалежність хана, фактично юридично само-
державним волею Аллаха, а практично – «конститу-
ційним», оскільки він обмежувався організованою ари-
стократією. Хан – верховний головнокомандуючий і
суддя, але він не може й кроку зробити без згоди «ради
п’яти» (дивану). Причому беки, еміри, мурзи у своїх
«уділах» були часто незалежні, нерідко з правом мати
власні війська, відносини з іншими країнами, суди й
розправи, збори мита тощо. Зовнішні риси деспотич-
ного режиму хана, звісно, існували – до нього сходи-
лися всі шляхи управління країною та підданими, йому
підкорялася вища духовна влада, вся мусульманська
громада й монарх не ніс ніякої відповідальності за свої
дії перед співвітчизниками. І все ж таки це була не
деспотія, оскільки влада хана обмежувалася диваном.

Внаслідок перемоги Хаджі-Гірея над ордами Сеїд-
Ахмеда і Махмуда, територія держави розширила свої
володіння. З цього часу вони остаточно формуються й
майже не змінюються до кінця XVIII ст., коли держа-
ва, інтернована Російською імперією, припинила своє
існування. На Сході кордон сягав Молочних вод, а от
північні кордони, що є вельми промовистим, демар-
кував київський князь Семен Олелькович у третій
чверті XV ст. Зокрема, за його словами, цей кордон мав
такий вигляд: «От Мурафы речки, которая впадала в
Днестр, где аж Днестр упал в море, а оттоль до устья
Днестрова лиманом пошли границы мимо Очакова аж
до устья Днепрова, а от устья Днепрова до Тавани и
по той стороне... у верх Самары аж до Донца и от Донца
по Тихую Сосну» [32, 98].

Таким чином, основним фактором утворення
кримськотатарської народності стало безсумнівно ут-
ворення та розвиток самостійного Кримського ханства
як могутньої етнополітичної структури, що увібрала в
себе традиційне для Кримського півострову поліетніч-
не населення. Крім політичної консолідації, помітни-
ми факторами кримськотатарського етносоціогенезу
стали релігійні процеси (посилення ролі ісламу як дер-
жавної ідеології), формування єдиного лінгвістично-
го простору – кримськотатарської мови, відчутне осі-
дання колишніх кочовиків і посилення тенденції зем-
леробства в економічному просторі держави.
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Ivangorodsky K.V. Ethnosocial base of Crimean Khanate form-
ing. In the article the ethnogenesis of Crimean tatars and ethnosocial
measuring in Crimean Khanate forming at the XIII–XV c. is analysed.
Not quite constructively is the tendency of absence of the special his-
toriography reflection on this question in historian science. Were ex-
amined the influence of ethnic factors on forming of the Crimean
Khanate state.
Key words: ethnogenesis, ethnos, ethnosocial processes, Crimean
Tatars, Crimean Khanate.
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ÍÀÑÅËÅÍ²ÑÒÜ ÄÎÌÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂ
² ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÎÄÈÍ ÑÒÀÐÎÄÓÁÑÜÊÎÃÎ

ÏÎËÊÓ ÄÐÓÃÎ¯ ÏÎËÎÂÈÍÈ XVIII ñò.
(íà ïðèêëàä³ ñ. Ëîãîâàòå ²-¿ Ñòàðîäóáñüêî¿ ñîòí³)

У статті аналізуються показники загальної і середньої населе-
ності, типологія та структура селянських домогосподарств
с. Логовате Стародубського полку у другій половині XVIII ст.
Ключові слова: Генеральний опис Лівобережної України, ревізія,
сповідний розпис, родина, двір, домогосподарство.

Однією з проблем сучасної історичної науки є не-
достатнє висвітлення основних демографічних харак-
теристик населення Гетьманщини другої половини
XVIII ст. У зв’язку з цим, стаття присвячена дослід-
женню селянської родини на теренах Стародубського
полку в зазначений період. Як приклад, було обране
населення с. Логовате І-ї Стародубської сотні. Такий
вибір зумовлений фактичною відсутністю ґрунтовних
наукових розвідок із окресленої проблематики, а та-
кож відносною інформативністю частини статистич-
них джерел, які збереглись до наших днів. Наукова
першість у сфері вивчення типології та структури ро-
дини належить зарубіжним дослідникам П. Ласлетту
[1], М. Міттерауеру та А. Кагану [2], Б. Миронову [3],
Ц. Кукльо [4]. Серед сучасних українських історико-
демографічних праць з окресленого напрямку необхі-
дно відмітити роботи Ю. Волошина [5; 6], М. Крику-
на [7], А. Перковського [8], О. Сакала [9]. Метою статті
є аналіз загальної чисельності, статевого складу насе-
лення, середньої населеності домогосподарств, з’ясу-
вання типології та структури родини на прикладі
с. Логовате у другій половині XVIIІ ст. Зауважимо, що
поза межами наших розрахунків залишилися слуги та
підсусідки.

Виявити вищезазначені показники домогоспо-
дарств дозволяють матеріали фіскального та церков-
ного обліку населення. З метою виокремлення особ-
ливостей обчислення та проведення порівняльного
аналізу історико-статистичних джерел, їх доцільно
розділити на дві групи. До першої відносяться Гене-
ральний опис Лівобережної України 1767 р. [10],
IV (1782 р.) [11] та V (1795 р.) [12; 13; 14] ревізькі
реєстри. Ці документи містять дані щодо посполитого
стану. Зважаючи на відсутність матеріалів IV та
V ревізій щодо козацьких домогосподарств, їх аналіз
буде проводитися лише за матеріалами 1767 р.

Усе населення с. Логовате складалося з представ-
ників двох станів – посполитих і козаків, які мешкали
в окремих господарських одиницях – дворах. Під тер-
міном «родина» Ц. Кукльо розуміє групу взаємозалеж-
них осіб, які мешкали в одному домогосподарстві, се-
ред яких – прості (нуклеарні) родини – батьки з нео-
друженими дітьми, їх родичі та слуги [4, 354]. На дум-
ку Б. Миронова, поняття «сім’я», «двір» та «домогос-
подарство» за своєю суттю були тотожними. Під цими
термінами дослідник розумів сукупність близьких ро-
дичів, які мешкали разом та займалися господарством
під керівництвом однієї людини – господаря [3, 219].
За Б. Грінченком, термін «двір» мав наступні значен-
ня: 1) «место подле дома обнесенное забором»;
2) «дом, усадьба» [15, 362]. Натомість Г. Максимович
вважав, що тодішньому двору були властиві: єдина
дворова територія, родинні зв’язки між його мешкан-
цями та спільне несення повинностей [16, 317]. Де-
мограф А. Перковський характерною ознакою двору
XVIII ст. відзначав наявність польових наділів
(«ґрунтів») [8, 105].
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Розпочнемо дослідження із аналізу чисельності та
середньої населеності домогосподарств посполитих.
На 1767 р. у згадуваному селі всього нараховувалось
3 домогосподарства, в яких мешкали 19 осіб (6 чо-
ловіків та 13 жінок) [10, 52,61зв.,71зв.]. Середня дво-
рова населеність становила 6,3 особи. Найменш та
найбільш заселеними були домогосподарства Федора
Швеця та Івана Підгорного (4 та 10 осіб відповідно)
[10, 61зв.,52зв.].

Дані IV ревізії містять інформацію, за якою усі дво-
ри посполитих та їх мешканці знаходилися у власності
козацької старшини – Хоминських та Якимовичів. За
нашими підрахунками, їм належали 33 селянських до-
могосподарства з населенням у 212 осіб (111 чоловіків
та 101 жінка) [11, 65–66,425–427зв.,490–490зв.,800–
800зв.]. Коефіцієнт середньої дворової населеності склав
6,4 осіб. Найменш залюдненими були п’ять дворів –
Трофима Прокопова, Євдокима Богумили, Ганни Ва-
сильєвої, Іллі Шинкаренка та Гната Щастного (по 2 осо-
би у кожному) [11, 427,427зв.,800]. Найбільш заселеним
– двір Романа Забави (21 особа) [11, 425–425зв.].

Матеріали V ревізького реєстру повідомляють про
загальне число посполитих – 288 осіб [12–14]. Разом
із тим спостерігався факт зменшення населення на-
прикінці XVIII ст. на 107 осіб. Зокрема 68 його меш-
канців «умре», 10 селян «бежали», 8 жінок «выбыли в
замужье» до інших населених пунктів, 11 посполитих
переведені у сусідні слободи, 1 особу чоловічої статі
«отдано в погонцы», 1 «отпущен на волю». Інші 8 се-
лян записані до реєстру двічі. Тож, фактично 1795 р. у
селі мешкали 32 селянські родини, що становило 181
особу (73 чоловіки та 108 жінок) [12, 164–171зв.; 13,
331–331зв.,393–394,522–525зв.; 14, 175–175зв.,337зв.,
404–404зв.,1702–1703]. У середньому, на один двір
припадало 5,7 осіб. Мінімально заселеними були 3
домогосподарства, в яких самотньо проживали Корній
Богумиленко, Трофим Шмигаль та Тетяна Фролова [13,
166зв.,168зв.; 14, 1703]. Найбільш заселеним виявив-
ся двір Василя Забави (22 особи) [13, 522–525зв.].

На момент проведення Румянцевського опису, у
с. Логовате зареєстровані 24 козацькі домогосподарства,
зі 190 особами мешканців (101 чоловік та 89 жінок)
[10, 51–51зв.,53–61,62–72зв.]. Показник середньої дво-
рової населеності складав 7,9 осіб. Найменш заселеним
було домогосподарство Єфросинії Володнікової (2 осо-
би) [10, 68]. Найбільш залюдненим – двір козака Тихона
Іскінцова (24 особи) [10, 54зв.–55]. (див. рис. 1).

Рис. 1. Середня дворова населеність с. Логовате
(за матеріалами фіскальних джерел)

Інша джерельна група представлена документом
церковного обліку населення – сповідним розписом за
1788 р. [17]. Крім 29 домових спільнот посполитих,
цього року джерело зареєструвало 30 дворів безземель-
них селян – бобилів [18, 23]. Таким чином, у 59 домо-
господарствах мешкало 399 осіб (208 чоловіків та 191
жінка) [17, 902зв.–910]. Коефіцієнт середньої дворо-
вої населеності дорівнював 6,8 осіб. Найменш заселе-
ними були одночасно 4 домогосподарства – Корнила

Литвина, Устина Чирви, Михайла Сулименка та Григо-
рія Брюховецького (по 3 особи у кожному) [17, 907зв.,
908зв.,910]. Найбільше мешканців зареєстровано у дворі
Єфима Гапошки (15 осіб) [17, 906]. У 31 козацькому
дворі мешкали 263 особи (120 чоловіків та 143 жінки)
[17, 896–901зв.]. У середньому, на один такий двір при-
падало 8,5 осіб. Найменш та найбільш залюдненими
були двори вдів – Тетяни Мажчершихи та Ксенії Гор-
ленкової (3 та 24 особи відповідно) [17, 902,900–900зв.].

Як бачимо, аналізовані коефіцієнти середнього
показника дворової населеності у церковному та фіс-
кальних джерелах дещо відрізнялися. Більше числове
значення цього індексу отримуємо на основі даних
сповідного розпису 1788 рр. Зокрема для посполито-
го стану він становив 6,8 осіб [17]. Джерела фіскаль-
ного типу за 1767, 1782 та 1795 рр. визначають його у
6,3, 6,4, 5,7 осіб відповідно [10–14]. Для козаків зазна-
чений коефіцієнт складав 8,5 у 1788 та 7,9 осіб 1767 рр.
[17; 10]. Одним із можливих пояснень цього явища є
різні підходи до реєстрації мешканців села. Так, до
сповідних книг щорічно записувалися усі парафіяни
одного церковного приходу. Особи, які не досягли се-
мирічного віку, могли не з’являтися на сповідь, а от-
же, не завжди потрапляли до розпису. Ревізькі реєст-
ри фіксували лише посполитих, які знаходилися у влас-
ності поміщика. На нашу думку, матеріали сповідного
розпису за 1788 р. є більш інформативним обліковим
джерелом щодо загальної кількості та показників се-
редньої дворової населеності для кожного стану, ніж
документи фіскального характеру. Водночас не варто
ідеалізувати жоден із документів, оскільки під час ство-
рення кожного з них вагому роль відігравали авторські
суб’єктивні особливості (допущення механічних по-
милок, свідоме приховування або недореєстрація знач-
ної кількості населення).

На основі зазначених даних, порівняємо отримані
показники із результатами аналогічних розвідок інших
дослідників. Так, Ю. Волошин обрахував середню на-
селеність домогосподарств старообрядницьких слобод
та українських сіл Стародубського полку у 9 осіб [5,
215]. За підрахунками О. Сакала, коефіцієнт людності
дворів посполитих і козаків Лубенського полку другої
половини XVIII ст. дорівнював 8,4 та 12,1 особам
відповідно [9, 100,160]. М. Крикун визначив аналогі-
чний показник для українських сіл Житомирського
повіту у 6,6 осіб [7, 27]. М. Міттерауер та А. Каган
наводять наступні коефіцієнти середньої населеності
російських сіл: Ярославський повіт – 5,2 осіб, Рязансь-
ка губернія – від 8 до 9,7 осіб [2, 46–47].

Рис. 2. Типологія селянських родин с. Логовате
(на основі V ревізького реєстру 1795 р.)

Отже, індекси середньої дворової населеності до-
могосподарств с. Логовате для обох станів знаходять-
ся у межах результатів більшості науковців. Разом із
тим, вони не були сталими для джерел фіскального
типу. Спостерігалася тенденція від незначного
збільшення (1782 р.) до зменшення (1795 р.) показ-
ників середньої населеності для посполитого стану.
Несуттєве зниження показника, що шукається на-
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прикінці XVIII ст. можна пояснити впливом таких де-
мографічних процесів, як смертність та міграції.

Далі визначимо типологію родин на основі класи-
фікації домогосподарств, розробленої П. Ласлеттом [1,
136–140]. Спочатку проаналізуємо родини посполи-
тих на основі фіскальних джерел. Так, у 1767 р. дві
сім’ї мали просту (66,7%) та одна – розширену струк-
тури (33%). Сім’ї інших типів не зафіксовані [10,
61зв.,71зв.,52]. Згідно з матеріалами IV ревізького реє-
стру, із 33 родин, 15 були нуклеарними (45,5%). Інші
18 сімей (54,5%) мали складну будову, зокрема 13
(39,4%) – мультифокальну та 5 (15,1%) – розширену
[11, 65–66,425–427зв.,490–490зв.,800–800зв.]. Оди-
наків та родин без структури не зафіксовано у 1767,
1782 рр. На момент проведення V ревізії, 15 із 32 ро-
дин посполитих були складними (46,9%), з яких роз-
ширених та мультифокальних сімей виявлено 7 та 8
відповідно (або 21,9% та 25% для кожної із категорій).
Нуклеарних родин зареєстровано 10 (31,2%). Наймен-
шу кількість становили сім’ї без чіткої структури – 4,
що становило 12,5% та родини одинаків – 3 (9,4%)
(див. рис. 2) [12, 165–171зв.; 13, 331–331зв.,522–525зв.;
14, 175–175зв.,337зв.,1702зв.–1703].

З 24 козацьких родин,
які мешкали 1767 р., 16
(66,7%) мали складну бу-
дову, з яких 13 були муль-
тифокальними та 3 розши-
реними (54,2% і 12,5% для
кожної із категорій відпо-
відно). На другій позиції знаходились 7 нуклеарних
родин (29,2%). Родини без структури представлені най-
менше – 1 (4,1%). Одинаків не виявлено [10, 51–
57,60,62,63–63зв.,65–67,72–72зв.].

Проаналізуємо аналогічні показники на основі
сповідного розпису 1788 р. За даними церковного дже-
рела, з 59 родин посполитих більшість мала складну
будову – 33 (55,9% від загальної кількості), з яких 24 –
мультифокального (40,7%) та 9 – розширеного типів
(15,2%). Значною була частка простих сімей – 26 ( 44,1%)
[17, 902зв.–909зв.]. Родин без структури та одинаків не
виявлено. У козацькому середовищі 71% (або 22 роди-
ни) мали складну структуру, серед яких зафіксовано 16
мультифокальних та 6 розширених сімей (51,6% та
19,4% для кожної із категорій). Меншу частку стано-
вили нуклеарні родини – 9 (29%). Одинаки та родини
без структури представлені не були [17, 897–901зв.].

Проаналізувавши типологію селянських та козаць-
ких родин, помічаємо схожість показників за фіскаль-
ними та церковним джерелами. Зокрема у середовищі
посполитих більшість утворювали складні сім’ї, частка
яких становила за сповідним розписом 1788 р. – 55,9%,
за ревізькими реєстрами 1782 р. – 54,5%, 1795 р. – 46,9%.
На другій позиції знаходилися прості родини: 44,1% за
даними 1788 р., 45,5% та 31,2% (за джерелами 1782,
1795 рр. відповідно) [11–14; 17]. Відмінною особливі-
стю для 1767 р. була перевага нуклеарних сімей над
складними – 66,7% проти 33,3% [10]. Найменш поши-
реними категоріями виявились одинаки та родини без
структури, представлені лише фіскальним джерелом
1795 р. – 9,4% та 12,5% відповідно [11–14]. Для домо-
господарств козаків характерна значна перевага склад-
них родинних утворень до простих: 71% до 29% – за
матеріалами сповідного розпису; 66,7% до 29,2% – за
даними Румянцевського опису [17; 10].

Порівняємо отримані нами показники з результа-
тами досліджень інших науковців. Аналіз типології
розкольницьких родин Стародубського полку, прове-
дений Ю. Волошиним, проілюстрував перевагу нук-

леарних родин над складними та іншими типами
(відповідно, 47%, 39,4% та 13,6% у кожній категорії).
Серед селищ Топальської сотні Стародубського полку
найбільш поширеними були складні сімейні утворен-
ня – 60,9% проти 34,8% нуклеарних [5, 225–227]. На
відміну від розкольницьких слобод Північної Гетьман-
щини, на території Лубенського полку більшість ук-
раїнських селянських домогосподарств також мали
складні форми – 72,6%. На долю нуклеарних родин
припадало 27,3% [9, 203–204]. На думку Б. Мироно-
ва, у селах Російської імперії загалом складних родин
була більшість [3, 225].

Таким чином, розгляд структури селянських до-
могосподарств с. Логовате І-ї Стародубської сотні Ста-
родубського полку визначає перевагу складних родин
над простими (за матеріалами фіскальних та церков-
них джерел) та підтверджує думку науковців про дом-
інування складних родинних утворень на території
Східної Європи, зокрема Гетьманщини, у XVIII ст.

Далі проілюструємо структуру кількох родин
с. Логовате, за допомогою системи умовних позначень,
розробленої та запропонованої П. Ласлеттом [1, 147–
149] (див. схему 1).

Схема 1. Умовні позначення
Прикладом домогосподарства одинаків може бути

двір Трофима Шмигля (1795 р.) (див. схему 2). На
момент V ревізії, 19-річний хлопець залишився одно-
осібним господарем двору, внаслідок смерті батьків
та сестри [12, 168зв.]. Як приклад родини без структу-

ри, може слугувати населення
двору козачої вдови Марії Бу-
лановської (1767 р.), якій на
момент Румянцевського опису
виповнилося 75 року (див. схе-
му 3). Разом із нею мешкали
неодружені онуки – сироти
Єфим, Варвара та Ганна (10,
17 та 14 років, відповідно) [10,
60]. У 1788 р. простою (нук-
леарною) за своєю структурою
була родина Артема Кохана
(див. схему 4). До складу сім’ї
входили: 39-річний голова до-
могосподарства, дружина Гап-
ка (34 років) і п’ятеро дітей –
Панас, Онисим, Варвара, Ка-
терина та Стефанида (10, 4,
15, 12 та 1 років відповідно)
[17, 909зв.].

Розширеною по низхід-
ній лінії була родина 67-річної
вдови Явдохи Ревкової (див.
схему 5). Разом із головою
домогосподарства мешкав її
син Сила з дружиною Феклою
(36 та 34 років відповідно).
Подружня пара виховувала
малолітнього сина Євтихія (8
років) [11, 426].

Прикладом мультифокальної родини, в якій меш-
кали представники чотирьох поколінь, був двір Фео-
досії Фесун (див. схему 6). На момент проведення
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V ревізії, голо-
ва домогоспо-
дарства мала
54 роки. Ра-
зом із овдові-
лою матір’ю,
мешкали її се-
меро дітей.
Найстарший
син, Григорій,
(41 рік) мав

40-річну дружину Єфроси-
нію та одруженого сина
Пилипа (23 роки). Ос-
танній перебував у шлюбі
з єдиною представницею
«козачего звания» у дворі
– 22-річною Феодосією.
Ця шлюбна пара виховува-
ла доньку Марію (2 роки),
яка була правнучкою голо-
ви домогосподарства. Дру-
га донька Феодосії – 37-
річна Явдоха – була дружи-
ною 46-річного Андрія Па-

ламаренка – зятя Феодосії Фесун. Означена шлюбна
пара мала 4 неодружених дітей – Макара, Фотинію,
Гапку та Вассу (13, 15, 5 та 2 років, відповідно). Інші
п’ятеро дітей вдови – сини Омелян, Іван, Андрій, а
також доньки Пелагія і Тетяна (13, 8, 3, 22 та 20 років)
були неодруженими [13, 393–394зв.].

Таким чином, розмежувавши фіскальні та церков-
не джерела, у результаті дослідження населення с. Ло-
говате І-ї Стародубської сотні Стародубського полку,
за період 1767–1795 рр. доходимо наступних вис-
новків. Показники середньої населеності домогоспо-
дарств дещо відрізнялися та становили, за фіскальни-
ми та церковними джерелами, відповідно, серед по-
сполитих – від 5,7 до 6,8 осіб; для родин козаків – від
7,9 до 8,5 осіб. Ці результати знаходяться у межах дос-
ліджуваних похибок більшості науковців. Розгляд
структури родин виокремлює перевагу складних ро-
динних утворень над простими. Такий результат
підтверджує думку більшості науковців щодо доміну-
вання розширених і мультифокальних домогоспо-
дарств на території Східної Європи, зокрема Гетьман-
щини у XVIII ст.
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². Â. Ìåëüíèê

ÎÑÂ²ÒÀ ªÂÐÅÉÑÜÊÎÃÎ ÍÀÑÅËÅÍÍß ÓÌÀÍ²
Â Õ²Õ – ÍÀ ÏÎ×ÀÒÊÓ ÕÕ ñò.

У статті аналізується освітня система єврейського населення м.
Умані в ХІХ – на початку ХХ ст., її особливості, зміни, а також
показано політику уряду щодо освіти єврейства смуги осілості.
Ключові слова: освіта, євреї, Гаскала, Умань, Російська імперія.

У період, коли світом оволодівають процеси гло-
балізації, як ніколи важливо відшукати і зберегти крих-
ти історичних знань про минуле свого краю. Щоб відтво-
рити картину минулого у деталях, необхідно враховува-
ти всі сторони суспільного життя. Так, аби скласти уяв-
лення про поліетнічну громаду м. Умань ХІХ ст., перш
за все, необхідно звернутися до такої значної частини
його населення, як єврейство, з’ясувати його настрої,
прагнення, і, звісно, вивчити освітню систему. Тим
більше, в означений час місто було одним із освітніх
осередків Південно-Західного краю. Мета статті по-
лягає у вивченні особливостей освітньої системи
єврейства Умані, зокрема освіти в житті єврейської
громади та реформування єврейської освітньої систе-
ми впродовж ХІХ ст. у регіональному вимірі.

Праці, що стосуються освіти єврейства Умані та
смуги осілості загалом, можемо поділити на дві групи:
загальні та спеціальні. Важко було б говорити про осві-
ту євреїв Умані, не маючи на увазі загальноімперського
контексту. Тому до загальних праць із означеної пробле-
ми відносимо «Нариси з історії та культури євреїв Ук-
раїни» [1], Єврейську енциклопедію видавництва То-
вариства для наукових єврейських видань [2] та пра-
цю «Очерки домашней и общественной жизни евре-
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ев, их верования, богослужения, праздники, обряды,
талмуд и кагал» А. Алєксєєва [3]. До спеціальних праць
можемо віднести студії Т. Кузнець, О. Скус та ін.

Прагнення до знань було характерним для єврей-
ства усіх часів і повсюди. Не була винятком Російська
імперія, де кількість єврейського населення станови-
ла біля 1 млн. осіб – найвищий показник у тогочасній
Європі. Поки імперська влада шукала способи вирі-
шення складного «єврейського питання», освіта євреїв
імперії розвивалася власним шляхом. Передусім, не-
обхідно звернути увагу на те, що освітні традиції єврей-
ства, яке населяло українські землі, закладалися в гли-
бині тисячоліть. Тому єврейське населення ввійшло до
складу Російської імперії зі своєю специфічною, але
цілком самодостатньою і відшліфованою сотнями
років, освітньою системою.

Єврейська родина вважала своїм священним обо-
в’язком «перед землею Ізраїлю» дати дітям освіту. Якщо
батьки не мали великих статків, це могла бути тільки
початкова освіта, але у випадку, коли родина була замож-
ною, діти займалися з власним вчителем, який часто
мешкав разом з родиною. Початок навчання (приблиз-
но у 5-річному віці) супроводжувався ритуалом, у ході
якого хлопчик мав відчути солодкий смак знань. Для
цього використовували мед, який учень повинен був
злизувати зі сторінок абетки, або ж солодкі пряники,
випечені у формі єврейських літер [1, 296].

На традиційну єврейську школу – хедер – влада
дивилася з недовірою, небезпідставно вважаючи її
носієм єврейських традицій і уособленням єврейсь-
кості. Адже хедер – це існуюча здавна в євреїв релігій-
на школа. Утримувачем і вчителем в хедері був мела-
мед – людина, яка навчала давньоєврейській мові й
основам іудейської релігії. Крім того, меламед міг бути
і домашнім вчителем. Всі хедери традиційно поділя-
лись на три групи. Перша – початкові хедери, де діти
навчались грамоті і читанню релігійних текстів. Дру-
га – хедери, в яких хлопчики вивчали П’ятикнижжя з
коментарями Раші й отримували початкові знання з
Талмуду. Третя – хедери для вивчення Талмуду і його
коментарів. Не дивно, що саме хедери справляли вирі-
шальну роль на формування життєвих цінностей, пріо-
ритетів і світобачення євреїв [2, 589–590]. Ось як про
меламедів писав сучасник: «Треба віддати належне
єврейським доморощеним вчителям. Невизнані уря-
дом, без натяку на будь-які права, вони виконують свій
обов’язок досить добросовісно, за що їх і любить на-
род. Запитають, чи багато отримує учитель за таку
нелегку працю? Бідніший єврей два золотих в місяць,
тобто, по рублю асигнаціями, більш заможний платить
по чотири золотих» [3, 17].

Разом із інкорпорованими підпольськими українсь-
кими землями, російська влада отримала єврейське на-
селення з самобутньою системою освіти. З метою швид-
кої асиміляції населення новоприєднаних територій,
вона заходилася унормовувати систему освіти як по-
тужний важіль впливу на формування нових настроїв
єврейства. Так, у Положенні про євреїв 1804 р. урядом
була визнана необхідність реорганізації єврейської ос-
вітньої системи, у відповідності до загальноімперської.
Депутати від єврейського населення, які надавали кон-
сультації при виробленні пунктів Положення, вказува-
ли Комісії на необхідність запровадження мережі єврей-
ських шкіл, утримуваних общиною, випускники яких
могли б вступати до загальних навчальних закладів
імперії. Причому це мали бути школи із загальноосвіт-
ньою програмою і вивченням російської мови [4, 110].

Це була своєрідна вимога часу. На тлі бурхливого
в багатьох відношеннях ХІХ ст., єврейська община вже

не могла зберігати свою замкнутість. Багато прогре-
сивних представників єврейства бачили і розуміли всі
виклики сучасності, бачили також недоліки закостені-
лої системи освіти, яка вже не давала повного обсягу
знань, необхідного для проживання в модерному
суспільстві, яке постійно змінювалося. Тому набула
поширення Гаскала (Просвітництво) – ліберальний рух
єврейської інтелігенції та заможних верств, що виник
у другій половині XVIII ст. у Німеччині, з метою до-
сягнення євреями рівноправного становища в суспіль-
стві. Ідеологом Гаскали був М. Мендельсон [1, 269].
Метою прихильників Гаскали була ліквідація культур-
но-релігійного відокремлення єврейства. Це можна
було зробити за допомогою отримання євреями
світської освіти, яка б відкривала шлях євреям у світ
вільних професій – лікарів, юристів тощо. До Російсь-
кої імперії ідеї Гаскали проникли на початку ХІХ ст. і
відразу отримали підтримку уряду, який добре розумів
асиміляторський потенціал цього освітньо-культурного
руху. Однак Гаскала мала ворога в особі ортодоксаль-
ного єврейства, яке добре розуміло: як тільки втратить-
ся контроль над єврейською молоддю, вся система
єврейського життя, творена століттями, опиниться під
загрозою знищення.

Першим осередком Гаскали в Російській імперії
стало м. Умань. Саме тут у 1785 р. народився майбутній
письменник і педагог Б. Горовіц (Гурвич або Гірш-Бер),
який переклав для євреїв популярну працю «Відкрит-
тя Америки». Князь М. Долгоруков, який 1810 р. зу-
пинявся в Умані і мав бесіду з Б. Горовіцем, відзначав,
що той «гаряче любить свій народ, захищає його вигоди
і, здається, готовий позбутись життя, аби лиш поспри-
яти благоустрою своїх братів» [5, 288]. У 1822 р., бу-
дучи власником банкірського дому «H. B. Horowitz»,
Бернард клопотав перед урядом про відкриття в Умані
єврейської школи, в якій би викладання предметів ве-
лося згідно з ідеями Гаскали. Фактично школа вже існу-
вала, хоч і нелегально, але Б. Горовіц такий дозвіл от-
римав. У цей час він протегував відомому пізніше ма-
тематику Ейхенбайму. За короткий час існування в
Умані школи Б. Горовіц зумів згрупувати навколо себе
передових людей того часу, які сповідували ідеї
єврейського просвітництва.

На початку 1830-х рр. школу Б. Горовіца намагав-
ся відродити лікар і громадський діяч Б. Абрагамсон.
Незважаючи на докладені зусилля, його мета не була
реалізована, так як наштовхнулась на сильний спротив
місцевої хасидської громади. Коли в 40-х рр. ХІХ ст. уряд
розпочав просвітницьку реформу серед єврейства,
Б. Абрагамсон у липні 1841 р. звертався до Лілієнта-
ля, з проханням відкрити аналогічну школу в Умані.
Свою громадську діяльність він згодом продовжив в
Одесі [6, 144].

Єврейське населення міст і містечок смуги осі-
лості, в тому числі й міста Умані, в 1835 р. отримало
Положення про євреїв, яке регламентувало різні сфе-
ри життя, зокрема й освітню. Згідно з цим докумен-
том, євреї отримували ряд пільг в освітній галузі. Не-
залежно від дозволу відвідувати державні та приватні
християнські училища, євреї здобували право відкри-
вати власні приватні або громадські навчальні закла-
ди для надання освіти в різних сферах науки, мистецт-
ва та вивчення особливостей іудейської релігії [7, 145].
У 1844 р. були засновані державні єврейські училища,
перетворені 1873 р. на єврейські початкові та народні
училища. Також продовжували існувати хедери. Не-
зважаючи на всі зусилля уряду в боротьбі з ними, вони
виявилися досить живучими й у 1893 р. були видані
правила про єврейські релігійні школи, хедери і про
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меламедів. Єврейські громадські навчальні заклади
наприкінці ХІХ ст. поділялись на нижчі – талмуд-тори,
і вищі – єшиви [7, 146].

Оскільки середина ХІХ ст. – час поширення Гас-
кали в Російській імперії, то її ідеологи як серед єврей-
ства, так і серед урядових кіл, пропонували свої варі-
анти залучення єврейського населення до загально-
освітніх навчальних закладів та університетів. Так,
1861 р. міністр внутрішніх справ С. Ланський, за
підтримки міністра народної освіти, запропонував
надати право повсюдного проживання євреям, які зак-
інчили гімназію або університет. В цьому ж році Дер-
жавна рада прийняла закон, який надавав євреям, що
мали ступінь доктора медичних наук, або будь-який
науковий ступінь, право проживання по всій території
імперії, вільно обирати заняття і вступати на держав-
ну службу [8]. Такі заходи уряду сприяли залученню
єврейської молоді до загальноосвітніх навчальних зак-
ладів смуги осілості, адже освіта давала значні пере-
ваги і можливості.

Втім, до кінця ХІХ ст. Гаскала вичерпала себе,
причиною чого можна вважати хвилю єврейських по-
громів, що наглядно продемонстрували неспро-
можність єврейської громади, за допомогою отриман-
ня «державної» освіти, повністю влитись в оточуюче
суспільство, яке часто залишалось вороже налашто-
ваним. Однак, незважаючи на розчарування Гаскалою,
кількість учнів іудейського віросповідання у навчаль-
них закладах Російської імперії невпинно зростала.
Наведемо дані щодо грамотності (це означало знання
російської мови) євреїв, які навчалися в навчальних
закладах Київської губ. Так, за переписом 1897 р., по-
казники наступні:

Табл. 1

Бачимо, що загальний відсоток володіння російсь-
кою грамотою серед єврейського населення губернії
значно вищий, ніж аналогічний показник у решти на-
селення. Так само вищий рівень грамотності серед
єврейок. Грамотність у євреїв віком 20–40 років дося-
гає максимуму, так само, як і в решти населення [9,
513]. Порівняємо рівень володіння російською грамо-
тою євреїв Київської губ., з рівнем володіння російсь-
кою грамотою євреїв Уманського повіту. Так, за дани-
ми перепису 1897 р., грамотних чоловіків у повіті було
34049, з них євреїв – 5640, тобто 16%. Загальна
кількість грамотних жінок складала 8393, з них єврейок
– 3040, тобто 36,2% [10, 95]. Отже, порівняння пока-
зує, що частка чоловіків-євреїв, які володіли російсь-
кою грамотою, в губернії була вищою, ніж у повіті,
тоді як жінок-єврейок, навпаки – в повіті набагато ви-
щою, ніж у губернії. Проте, якщо взяти в цілому
єврейське населення (без поділу на статі), то матиме-
мо наступне: в Київській губ. єврейське населення, яке
володіло російською грамотою, складало 46,7%, тоді
як в Уманському повіті – 52,2%. Відтак, можемо кон-

статувати вищий показник освіченості єврейства
Уманського повіту, порівняно із загальногубернським.

Єврейська громада Умані в ХІХ ст. відчутно
зміцніла, але оскільки до 1840-х рр. євреї не мали за-
гальноосвітніх закладів, які б відповідали державним
стандартам, то уманська єврейська молодь навчалася
в школах при синагогах, або в хедерах. Збереглися згад-
ки сучасників про навчальний процес в хедері: «Бруд-
на, убога її [школи] обстановка, як і саме житло мого
вчителя, яке було тут таки, сильно мене здивували.
Уявіть собі: невеликий будиночок, вкритий соломою,
всередині помазаний глиною, підлоги немає – просто
мазанка, халупа; і така ось хата, нікому непідзвітна,
крім контролю батьків, буває битком набита учнями!
Навчання проходить з шумом і виском, які є складови-
ми єврейського освітнього процесу» [3, 15].

До нашого часу дійшли відомості про існування в
Умані значної кількості молитовних шкіл, які відкри-
валися, в основному, при синагогах. Навчання мало
релігійне спрямування. Станом на 1876 р. у місті існу-
вали 12 єврейських шкіл. Так, першою документаль-
но зафіксованою була кам’яна молитовна школа під
назвою «Тульчинського», будівництво якої було доз-
волено Губернським Правлінням 8 лютого 1841 р. [11,
254]. Саме в лютому цього року було затверджено імпе-
ратором «Положення про єврейські училища» і почався
процес укладання статуту для цих навчальних закладів.
6 листопада 1862 р. Київським Губернським Правлін-
ням було затверджено план і фасад деревяної моли-
товної школи Штивеля. В червні 1878 р. Губернське
правління дало дозвіл на будівництво молитовної шко-
ли під назвою «Литватська», яка розташовувалася в
будинку Гріна. 30 травня 1881 р. заснована школа Го-
ренштейна. В 1889 р. розпочався справжній «єврейсь-
кий шкільний бум» в Умані, адже тоді створено чоти-
ри молитовні школи: 30 червня – школу Гецельського,
школу «Беть-га-Мідраш», 4 серпня школу «Гахпуас-
Кала» і «Цирульничу» молитовну школу. Наступного
– 1890 р. затверджено ще дві школи – на Новому Ба-
зарі (резолюція губернатора від 21 лютого) та дере-
в’яну молитовну школу Брацлавського (резолюція від
23 червня). Дата затвердження ще двох шкіл – «Ко-
вальської» та «Шамрин-Лабейкер» поки невідома. Тра-
диційно персонал школи складали три особи: старо-
ста (директор), казначей (відав фінансами та платою
за навчання) і власне вчитель [11, 254].

У другій половині ХІХ ст. в Умані була відкрита
Талмуд-Тора з ремісничим відділенням. За правилами
1844 р., Талмуд-Торами визнавались єврейські школи
для бідних і осиротілих єврейських хлопчиків, утри-
мувані за рахунок общинних коштів або пожертвувань
приватних осіб. В господарському відношенні керів-
ництво Талмуд-Торою здійснювалось обраними гро-
мадою старшинами. З-поміж вчителів обиралась лю-
дина для нагляду за училищем і вчителями. До викла-
дання допускались лише ті педагоги, які мали освітній
ценз, не нижчий приватного початкового єврейського
вчителя. Хоча у деяких випадках викладання релігій-
них предметів доручалось меламедам, котрі не мали
цього цензу, але володіли російською мовою. Від хе-
деру Талмуд-Тори відрізнялись більшою кількістю
учнів і вчителів та матеріальною допомогою громади
[12, 724]. 1895 р. в газеті «Жизнь и искусство» писа-
лося про уманську Талмуд-Тору: «Вона процвітає в
санітарному, гігієнічному та педагогічному плані. За-
соби училища однак досить мізерні і головним їх дже-
релом, на жаль, поки що слугують тільки приватні
пожертвування» [13, 24]. Все ж таки школа функціо-
нувала.

чол. жін. чол. жін.
до 9 6,1 4 7,71 3,68

10-19 40,9 27 42,06 14,02
20-29 52,2 25,7 43,38 13,73
30-39 49,7 15,1 37,82 10,54
40-49 39,7 7,7 32,46 8,41
50-59 31,9 5,1 23,51 7,46

60 і більше 24,3 3,3 20,71 6,59

Разом: 31,7 15 27,56 8,88

Вік (р оків)
Євр ейське населення 

(%)
Все інше населення 

(%)
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Для єврейського населення існувало також приват-
не початкове чоловіче училище третього розряду
Є. Зевіна. На початку ХХ ст. викладання єврейських
предметів у ньому велося за «натуральним методом»
викладачем Левінсоном, який працював також у Тал-
муд-Торі. Крім того, належна увага приділялася вив-
ченню єврейської мови та загальноосвітніх предметів
[14, 17]. Оскільки жіночій освіті в єврейській громаді
теж приділялася велика увага, то для цих потреб існува-
ли два приватних жіночих училища третього розряду [15,
26]. Єврейська молодь Умані здобувала освіту й у інших
навчальних закладах містах. Так, станом на 1882 р. вона
навчалась у двокласних міських (чоловічому і жіночо-
му) училищах, відкритих 1869 р. В чоловічому училищі
всіх учнів було 134, з них євреїв – 27, тобто 20,1%, в
жіночому загальна кількість учениць становила 100 осіб,
з них єврейок – 45, або 45% [16, 24]. Єврейки навчалися
й у приватному жіночому училищі другого розряду пані
Саленцової, де учениць було 27, і з них єврейок – 10,
тобто 37%. Середня платня за рік складала 240 руб. за
пансіонерку і 60 руб. за ученицю, яка не проживала в
пансіоні. У 1859 р. з Одеси до Умані було переведене
Головне училище садівництва, де станом на 1880/
1881 н. р. навчалися 15 євреїв з 89 учнів, що складало
16,8%. Плата за навчання встановлювалася згідно зі
статутом землеробських училищ і складала: за пансіо-
нера – 150 руб., за напівпансіонера – 100 руб. і за учня,
який не проживав у пансіоні – 20 руб. [16, 27].

Такий відсоток єврейської молоді у навчальних
закладах бентежив владу. Тому наприкінці ХІХ ст. було
введено так звану «відсоткову норму» для всіх євреїв,
які вступали у середні і вищі навчальні заклади. Ме-
тою впровадження відсоткової норми було обмежен-
ня русифікації єврейства, адже акультурація російсь-
ких євреїв розглядалася владою уже як загроза
російській нації. У смузі осілості норма становила
10%, поза смугою – 5%, а в Санкт-Петербурзі та Москві
– 3% [17, 168–169]. Упродовж ХІХ ст. система освіти
єврейської молоді змінювалась, деякі школи зникали і
відкривались нові. Станом на 1904 р. у місті продов-
жувала існувати Талмуд-Тора, приватне жіноче
єврейське училище Маргарити Мойсеївни Горнштейн
(вул. Аптекарська, будинок Антіпкіна) та приватне
чоловіче єврейське училище Авраама Меєровича Ко-
зарінського (вул. Стара, 3) [18, 85–86].

Таким чином, зібраний і систематизований матері-
ал уможливлює висновок, що м. Умань традиційно було
одним з осередків культурного й освітнього життя сму-
ги осілості, а у сфері єврейського просвітництва якийсь
час грало ключову роль у всьому Південно-Західному
краї Російської імперії. У виборі методів і принципів
навчання єврейська громада Умані дотримувалась
освітніх традицій своїх предків і була вірною їм.
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Melnyk I.V. Jewry Education in Uman in the XIX – early XX c. In
the article is analyzed the educational system of the Jewish popula-
tion in Uman in the XIXth – early XXth c., its features and changes
during the set time and is showed the government’s policy concerning
Jewish education in the Pale of Settlement.
Key words: education, Jewish, Haskalah, Uman, Russian Empire.
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ÐÎÇÁÓÄÎÂÀ ÌÎÐÑÜÊÎÃÎ ÒÎÐÃÎÂÅËÜÍÎÃÎ
ÏÎÐÒÓ ÒÀ ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÉ ÐÎÇÂÈÒÎÊ

ÁÅÐÄßÍÑÜÊÀ Â ÄÐÓÃ²É ÏÎËÎÂÈÍ² Õ²Õ ñò.

Визначено ключові проблеми, що гальмували розвиток Бердянсь-
кого порту, охарактеризовано основні заходи з їх ліквідації, про-
аналізовано динаміку змін в етносоціальній структурі міста дру-
гої половини ХІХ ст.
Ключові слова: порт, хвилелом, причал, залізниця, етносоціаль-
ний склад.

Євроінтеграційні процеси сучасної Української
держави вимагають пошуку оптимальних моделей ком-
плексного реформування як політико-економічної си-
стеми держави, так і її соціальної складової. Євро-
пейська спільнота ставить високі вимоги не лише пе-
ред вітчизняним товаровиробником, законодавцем і
чиновником, а й перед усім суспільством. Тож, успіхи
реформ визначатимуться якісними трансформаціями
на всіх рівнях економічного, політичного та суспіль-
ного буття. В цьому контексті особливої ваги набуває
історичний досвід. Адже соціальні трансформації, на
порозі яких стоїть сучасне українське суспільство,
відбувалися також у другій половині ХІХ ст., а того-
часна модернізація докорінно змінила економіку,
сприяючи індустріалізації та трансформувала соціаль-
ний устрій населення.

Для Бердянська друга половина ХІХ ст. відзнача-
лася розбудовою морського торговельного порту.
Щедрі аванси, якими наділяли новозбудований порт у
1830-х рр., почали реалізовуватися вже із середини
століття. Саме на цей період припадала модернізація
причалу й оснащення, поглиблення причальної лінії,
будівництво волнолому та біржі, прокладення заліз-
ниці. Ці фактори виявилися ключовими для інтенсив-
ного розвитку портового міста. Мета цього досліджен-
ня полягає в аналізі основних напрямів модернізації
Бердянського морського торговельного порту та виз-
наченні їх впливу на соціальні процеси припортового
міста в другій половині ХІХ ст. Досягнення мети пе-
редбачає розв’язання наступних завдань: проаналізу-
вати основні напрями модернізації Бердянського
морського торговельного порту, процеси розширення
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зовнішньо-економічних зв’язків та підвищення потуж-
ностей вантажообігу порту, визначити особливості
взаємозалежності розбудови морського порту та со-
ціального розвитку Бердянська.

1 липня 1830 р. відбулось офіційне відкриття при-
стані у підніжжя Бердянської коси, що й стало почат-
ком функціонування морського тогровельного порту.
Перші 20 років існування порту продемонстрували
неабиякі темпи економічного розвитку припортового
міста. «В 1828 г. Бердянск уже был порядочным селе-
нием, – відзначав начальник порту Я. Іванов, – в
1835 г. сделан городом и получил название Бердянск,
а в 1842 г. зачислен уездным городом. В 1838 г. в Бер-
дянске было 3200 жителей» [2, 12].

Сприятливі кліматичні умови, становлення розга-
луженої системи торговельних зв’язків демонструва-
ли необхідність модернізації Бердянського порту.
Потреба спорудження волнолому в Бердянську була вик-
ликана стихіями, які спричиняли південні та південно-
західні вітри. Як висвітлював ці події «Одеський вісник»:
«Здешние негоцианты терпели много невыгод и еше тер-
пят от этой непогоды. Они не могут с необходимою ско-
ростию догрузить остающиеся еще здесь зафрахтован-
ные суда, и как ветер чаще дует с моря, не позволяя
каботажам подтягиваться к пристани, то если не этот
ветер, так дождь мешал к погрузке» [3, 175].

Значну шкоду морська стихія приносила морським
судам. Так, за свідченнями того ж «Одеського вісни-
ка», в ніч з 4 на 5 листопада 1850 р., «близ Бердянска
потерпели крушения и аварии 6 каботажных судов:
1) “Св. Николай”, шк. Сила Романенко; 2) “Св. Нико-
лай” шк. Григорий Слизксий; 4) и 5) два судна, при-
надлежащия здешнему купцу Михайлу Пайкосу;
6) судно “Азовский курьер”» [3, 172]. Нещасні випад-
ки відбувалися від того, що обширний бердянський
рейд був повністю відкритий для всіх низових вітрів:
«Если бы мол или что-либо подобное здесь существо-
вало, тогда эти каботажи под защитой его могли бы
безопасно оставаться вблизи самого мола, не подвер-
гаясь опасности, и это было бы общее добро и для су-
дохозяев, и для грузителей-негоциантов, и тогда бы
прекрасный Бердянск еще более процветал» [3, 173].

З 1862 р. розпочалися роботи зі спорудження хви-
лелома. Для його проектування та будівництва до Бер-
дянська прибув інженер Роберт Петрович Фон-Дезін.
Обстеживши акваторію Бердянської затоки, він визна-
чив відповідне місце. Роботи з його спорудження хви-
лелома були завершені в липні 1868 р. «Одеський вісник»
зокрема повідомляі: «31-го истекшаго октября город
Бердянск праздновал один из видных дней в истории
своего порта: это был день освещения совершенно окон-
ченных работ Бердянского волнореза, сооруженного
на Бердянском рейде, из гранитного камня, в 300 ска-
женях длины, на расстоянии 400 саженей от берега
моря... В 1862 г. положен был первый, а 31 октября
1868 г. последний камень волнореза» [5, 193–194].

Однак шторми, від яких страждали судна до будів-
ництва хвилелому, не єдина природна проблема, що
існувала в Бердянському морському торговельному
порту. Серйозною перепоною для підвищення товаро-
обігу було й обмілення бухт. Необхідність проведення
землечерпальних робіт у Бердянську було спричинено
обміленням Південної бухти на Бердянській косі. В
1865 р. розпочалися роботи з її заглиблення та захисту
від засмічення. В 1870 р. здійснювалося очищення бух-
ти землечерпальною машиною «Сулін». До початку
осені роботи були завершені – мілина перед проходом
і заходом в бухту була вичищена на глибині 1,7 сажені.
Обійшлося це в 9770 крб. У 1871–1874 рр. бердянсь-

кий караван судів був підсилений придбанням ще трьох
барж. Згодом землеочисна машина «Сулін» стала не-
придатною до роботи і подальші днозаглиблювальні
роботи здійснювалися за допомою казенної землечер-
пальної машини «Азовське море», яка із закінченням
робіт, перейшла до власності міста та залишилася в
порту, з метою підтримання глибини акваторії [1, 82].

Потребувала модернізації й пристань, причому
така необхідність вже відчувалася після 15-річного
існування порту. Проаналізувавши стан портової те-
риторії, починаючи з 1836 р., начальник Бердянського
морського порту Я. Іванов зокрема писав: «Несмотря
на частый ремонт, пристань приходила в совершен-
ную ветхость и грозила разрушением; отсутствие над-
лежащей устроенной набережной и оградительных
сооружений делали непроизводительными землечер-
пательные работы, а обмеление дна на протяжении
всей линии причала препятствовало непосредствен-
ной погрузке» [2, 12]. Писав про це і «Одеський
вісник»: «Пристань все старела и разрушалась, пока
наконец не выдержала и провалилась, при чем чуть не
поплатился жизнью извощик с лошадью... Разумеет-
ся, пристань опять залатают старыми бревнами, но
через несколько дней она опять провалится, если не
тут, то в другом месте – и так без конца» [6, 125].

Дискусія довкола необхідності будівництва ново-
го причалу тривала досить довго. Можливість розв’я-
зання цієї проблеми з’явилася в 1890-х рр. Для вико-
нання цієї будівельної місії від Міністерства шляхів
сполучення до міста був командирований інженер
Сергій Родіонович Лукомський. 6 липня 1894 р. між
ним і Бердянським міським управлінням, на основі
постанови Думи від 19 травня 1894 р., було укладено
контракт на виконання робіт з перебудови Бердянсь-
кого порту, згідно затверждених Міністерством
внутрішніх справ планів і креслень: 1) на побудову,
поряд з дерев’яною пристанню, напівзакритого порту,
обладнаного набережною з приналежностями; 2) бру-
ківок на портовій території [1, 62]. Капітальну пере-
будову порту було здійснено в 1894–1898 рр.

Майбутнє Бердянська та порту прямо пов’язували
з будівництвом залізниці. Писав про це в щоденниках й
«бердянський літописець» – наглядач митної застави
В. Крижанівський [4, 68]. В 1896 р. розпочалися заходи
зі спорудження залізниці, а через два роки її будівницт-
во довжиною 206 км (Чапліно–Пологи–Бердянськ), в ос-
новному, завершилося. Журнал «Кримський вісник» у
1899 р. повідомляв: «На станции Чаплино произошла
церемония по случаю открытия Бердянской железной
дороги» [7]. Хоча проведення залізниці довжиною в
5 км до морського порту дещо затрималося. Причиною
цього були берегоукріплювальні роботи, на які пішло
багато і коштів, і часу, а завершилося її будівництво в
1904 р. Наявність залізниці дозволила забезпечувати
регулярну доставку товарів до морського порту.

Таким чином, саме наявність морського торговель-
ного порту, його модернізація, активне будівництво
шляхів сполучення, а також значна кількість орних
земель у регіоні сприяли швидкому розвитку ринко-
вих відносин. Так, аналізуючи становлення та зміну
соціальної структури з кінця XVIII – до початку ХХ ст.,
Б. Миронов відзначив, по-перше, що до 1860-х рр. в
імперії практично повністю сформувалися стани, з
характерними для них рисами, а по-друге, реформи
другої половини ХІХ ст. призвели до трансформації
основних соціальних станів у класи і професійні гру-
пи. Соціальна мобільність між купецтвом та міщан-
ством, яка була так характерна до реформ, у другій
половині ХІХ ст. зникла. Крім того, сформувався но-
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вий клас підприємців, до якого ввійшли частково дво-
ряни та купці [8, 119–121].

Аналогічними до «імперського проекту соціаль-
ної модернізації» були й соціальні трансформації в
Бердянську. Незважаючи на те, що офіційно Бердянськ
бере початок з 1827 р., завдяки стрімкому розвитку тор-
говельного порту та піднесенню економіки, вже до
60-х рр. населення міста відповідало загальноімперській
стратифікації міського населення. Досліджуючи у цій
роботі процеси модернізації портового виробництва,
ми спостерігаємо, як зростає
кількість підприємців іноземно-
го походження, розширюється
діяльність акціонерних това-
риств та портових експедиторсь-
ких фірм.

На етапі становлення порту
та міста, зростання кількості на-
селення, його порівняно швидкої
диференціації, важливо проана-
лізувати джерела надходження
капіталів до припортовго міста.
В перші 20 років існування пор-
ту основними капіталовкладни-
ками були іноземці. У відпускній торгівлі Бердянська
з 1836 до 1842 рр. брали участь: Микола Попович – з
1836 р., Микола Джуржович (Джурасович), Антон
Зіно, Єгор Митрович – 1837 р., Джакомо Тальяферо,
Ліборіо Графаньї, Флорі Доманьчич – з 1838 р., Део-
датто Мелінович, Іван Іванчич, Федорико Розоалі,
Дмитро Куппа, Іван Драшкович, Григорій Петров – з
1839 р., Карло Дезаарта, Матео Паремблі, Діонісій Разі,
Лєвтері Юрді – з 1840 р. Названі купці-негоціанти зро-
били в перші роки, з дня відкриття Бердянського пор-
ту, йому рекламу, достатньо солідну на ті часи. В діяль-
ності місцевого купецтва також прослідковувалася
добродійність, адже більшість купців направляла знач-
ну частину капіталу на виробничу сферу [1, 23].

Рибо-торговельну справу у своїх руках сконцент-
рували греки та інші підприємливі іноземці. Пересе-
лення іноземного капіталу до Бердянську і в морсь-
кий порт дозволило прискорити масштабну вивізну
торгівлю та одержати стале джерело коштів для будів-
ництва міста та порту. Саме цей капітал багато в чому
забезпечив становлення Бердянська як торгово-купець-
кого міста. Зростання темпів торгівлі в 11,7 разів, за
умов збереження кріпосництва в Росії, без пере-
більшення можна назвати стрімким. Також іноземний
капітал стимулював розвиток внутрішньої торгівлі.

Модернізація Бердянського порту та значне підне-
сення торгівлі створило ґрунт для динамічних трансор-
мацій у соціальній сфері. Основним документом, на
основі якого ми спробуємо простежити зміни в етно-
соціальній структурі міста, є Перший Всеросійський
перепис населення. Проте, одного джерела явно бра-
кує, аби простежити такі процеси в динаміці. Іншими
масовими інформативними джерелами могли б слугу-
вати міські переписи населення, які активно проводи-
лися з 1860-х рр. в Одесі (1873, 1879, 1892 рр.), Кате-
ринославі (1865, 1873 рр.), Харкові (1866, 1873,
1879 рр.) тощо [9]. На жаль, у Бердянську жодного з
таких переписів не проводилося.

За даними Новоросійського календаря, станом на
1 березня 1838 р. у Бердянську проживали 1709 чо-
ловіків і 1356 жінок, причому серед чоловіків – 7 осіб
духовного звання, 8 чиновників, 8 купців 2-ї гільдії,
109 купців 3-ї гільдії, міщан-християн – біля 1500 осіб
[10]. «Географічно-статистичний словник Російської
імперії» за 1862 р. повідомляв, що 1838 р. у Бердянсь-

ку мешкали 3200 осіб, а 1860 р. – 9762 (почесних гро-
мадян і купців – 2035, міщан і цехових – 6115) [11,
235–236]. Згідно з Переписом, загальна кількість на-
селення Бердянська становила 26496 осіб. За стано-
вою приналежністю, бердянці розподілилися наступ-
ним чином: дворяни – 858, духовенство – 97, купці –
366, міщани – 18882, селяни – 4815, іноземні піддані
– 1106, інші стани – 372 [12].

Табл. 1
Динаміка зміни соціальних станів Бердянська

З наведених даних видно, що єдиний соціальний
стан, який постійно зберігав динаміку зростання, ра-
зом із загальною кількістю міського населення – міща-
ни. Інша ситуація склалася щодо купців – за 18 років
функціонування порту в місті з’явилися 109 купців, до
1860 р. їхня кількість зросла до 2035, що власне відоб-
ражало стрімке економічне піднесення порту та міста,
а вже станом на 1897 р. їх кількість зменшилась до
366. Дані цифри підтверджують тезу, висловлену нами
вище: в Бердянську пореформеного періоду, соціальні
трансформації здійснювалися в загальноімперському
ключі. Навіть попри те, що на цей час припала масш-
табна модернізація порту.

Матеріали Першого Всеросійського перепису на-
селення дозволяють визначити й етнічний склад насе-
лення Бердянська. Так, більшість в місті становили
«руські» – 81,59%. Цим терміном було об’єднано ук-
раїнців та росіян – перші становили 15,33%, а інші
66,06%. Третьою за чисельністю етнічною групою були
євреї – 10,46%. Німці становили 2,77% від загальної
кількості населення, греки – 1,58%, татари – 1,09%,
білоруси, болгари, чехи, поляки, молдавани, цигани –
менше 1% [12].

Більш детально проаналізуємо окремі етноси, зо-
крема їх появу в Бердянську та основний рід занять.
Однією з перших саме Грецька республіка відкрила в
Бердянську своє торговельне представництво, яке
пізніше отримало статус консульства. В історії міста
залишилися імена грецьких віце-консулів Ламбро
Амбанопуло і Михайла Пайкоса. Греки здійснили нео-
ціненний внесок у будівництво міста й порту. В першу
чергу, сімейна династія купців Антоніо, Гораціо, Ге-
расима Куппа. Багато сил, енергії та здоров’я віддав
розв’язанню проблем, пов’язаних зокрема з будівниц-
твом залізниці, Іван Дмитрович Деметріадес – міський
голова Бердянська [4, 6–7].

Наведені дані підтверджують, що національні мен-
шини мали пряме відношення до порту. Греки одними з
перших розпочали торговельну діяльність, цим родом
занять також займалися частково німці й євреї. Останні
також мали безпосереднє відношення до функціонуван-
ня біржі. Зокрема, серед списку членів Бердянського
Біржового Товариства дійсними членами були 22 єврея,
з-поміж яких С. Позамонтиров, І. Цвібак, С. Розенш-
тейн, Л. Бродський, М. Пампулов, І. Туршу [4, 6–7].
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Щодо представників більшості населення, то, передусім,
це були міщани та робітники. Хоча в другій половині
ХІХ ст. «місцеві» активно займалися й торгівлею.

Основні напрями модернізації Бердянського
морського торговельного порту визначалися різнома-
нітними чинниками. Так, численні свідчення, зафік-
совані в Одеському Віснику, на сторінках опису Бер-
дянського порту Я. Іванова та інших джерелах, переко-
нують, що із загалу сприятливих природних факторів
для функціонування порту можна було виділити декіль-
ка, що спричиняли чимало проблем для порту. Зокрема
вразливість пришвартованих кораблів до штормів. З
метою розв’язання цього питання, відбувалося будівниц-
тво хвилелому, який офіційно відкрили в 1868 р. Пара-
лельно з цим, здійснювалися роботи із заглиблення ка-
налу, з метою розв’язання проблеми замулювання та
мілини поблизу причалу. Починаючи з 1836 р., очіль-
ники порту та міста неодноразово наголошували на
необхідності реконструкції причалу. Чисельні статті
«Одеського вісника» засвідчили, що дерев’яний при-
чал перебував в аварійному стані і доволі часто не ви-
конував у повному обсязі свою функцію. В 1894 р.
розпочали побудову, поряд з дерев’яною пристанню,
напівзакритого порту, обладнаного набережною з при-
належностями. Заключний, але один з найголовніших
заходів модернізації порту – прокладення залізниці.

Кожен із означених заходів модернізації зміцню-
вав економіку порту та припортового міста. Будівницт-
во хвилелому та поглиблення каналу на 19 футів, за-
гальною довжиною 5 верст, сприяли збільшенню реа-
лізованих товарів через морський порт. Якщо раніше
перебувати на якорі в акваторії порту було небезпеч-
но, через можливість штормів, а з іншого боку – міли-
на не дозволяла судам максимально заповнюватись
товарами, а застарілий дерев’яний причал значно за-
тягував процеси навантаження та розвантаження то-
варів, то з модернізацією порту в другій половині
ХІХ ст., ці проблеми залишилися в минулому. Також
будівництво залізниці забезпечило стабільну та своє-
часну доставку товарів, розширило їх асортимент та
обсяги. Стабільний розвиток порту, його економічне
зростання позначилися і на соціальних процесах міста.
В середньому, 8-ми місячна робота порту сприяла ста-
новленню торгівлі, а, відповідно, й формуванню ку-
пецького стану. Наявність постійного заробітку, мож-
ливість промислів призвела до формування найбіль-
шої соціальної верстви – міщан.

Характеризуючи соціальні процеси в Бердянську,
доходимо висновку, що, незважаючи на короткий термін
існування міста (трохи більше 60 років), у Бердянську
сформувалася типова соціальна ієрархія, характерна для
дореформенного періоду імперії. Соціальні зрушення в
Бердянську призвели до суттєвого зменшення кількісно-
го показника купців. Такі висновки робимо, завдяки ана-
лізу статистичних даних Новоросійського календаря за
1838 р., «Географічно-статистичного словника Російсь-
кої імперії», в якому репрезентовані відомості про
кількісний та соціальний склад населення Бердянська
станом на 1838 та 1862 рр. і матеріалам Першого Все-
російського перепису населення 1897 р. Проаналізу-
вавши етнічний склад населення Бердянська, ми виз-
начили, що більшість складали «руські» – 81,59% (цим
терміном були об’єднані українці та росіяни – 15,33 і
66,06%, відповідно), а також євреї, німці та греки.
Представники останніх трьох меншин перебували в
безпосередній взаємозалежності з функціонуванням
морського торговельного порту.

Підсумовуючи, зазначимо, що функціонування Бер-
дянського морського торговельного порту визначило й

основні етапи розвитку міста. Для 1830–70-х рр. харак-
терний торгівельно-купецький період – місто та його
мешканці перебували в повній залежності від стабіль-
ності функціонування порту. Впродовж 80–90-х рр.
ХІХ ст. відбувалася трансформація до торгово-промис-
лового, що було пов’язано, по-перше, з тим, що накопи-
чений капітал вкладався в розвиток підприємницької
діяльності, а по-друге, Бердянськ перебував під впли-
вом реформ, тому на цьому етапі відбувалося станов-
лення підприємств і трансформація соціальних станів.
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Gnybida Y.V. Development of marine trade port and social devel-
opment of Berdiansk-City in the second half of the Õ²Õ c. Are
determined the main problems that hampered the development of Ber-
dyansk port, described main measures of it’s liquidation. Is analyzed
the dynamics of changes in the city ethno-social structure in the sec-
ond half of the XIX c.
Key words: port, cutwater, dock, railway, ethnosocial composition.
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У статті проаналізовано проблеми, здобутки та особливості
сільської охорони здоров’я в 1721–1919 рр. на теренах Харків-
щини. Зроблено висновок про суперечливий, але загалом прогре-
сивний розвиток надання медичної допомоги.
Ключові слова: Харківщина, повсякдення, медицина, пацієнти, село.

Сільська охорона здоров’я є специфічною сферою,
що історично має суттєві відмінності від міської ме-
дицини. В добу Російської імперії більшість населен-
ня проживала на селі, втім, ця царина знаходиться на
периферії сучасних історичних студій. Для неї харак-
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терний свій специфічний комплекс проблем, що по-
требують вивчення в умовах сучасного процесу гума-
нізації історичної науки, звернення до людинознавчої
проблематики.

Як відмічають дослідники Г. Демочко й І. Робак,
медичне краєзнавство є аспектом, досі не охопленим
науковцями, не є об’єктом дослідження в жодній фун-
даментальній праці з краєзнавства, а коло його дослі-
дників вузьке [1, 17–18]. Історіографія теми вже зо-
бражена І. Робаком та Г. Демочко, а тому докладно на
ній зупинятись не будемо. Зауважимо лише, що
більшість праць торкається міської медицини лише
побіжно або звертається до медичного обслуговуван-
ня сільського населення задля порівняння. У дорево-
люційний час такі праці були створені Д. Багалієм та
Д. Міллером [3] і невідомим автором «Краткого очер-
ка деятельности Харьковского губернского земства по
медицинской части» [4]. За радянських часів тема була
на дальній периферії наукових пошуків [5], а в добу
незалежності питання в порівняльному ключі підняв
І. Робак [6].

Література з теми не є багатою, тому дослідження
побудоване на джерелах. Передусім, це діловодна (го-
ловним чином, звітна) документація з фондів Держар-
хіву Харківської обл., де найбільш інформативними є
фонд 304 – Харківської губернської земської управи
та фонди повітових управ. Також інтерес представля-
ють друковані звіти. Метою цієї статті є аналіз про-
блем, здобутків і особливостей сільської охорони здо-
ров’я в 1721–1919 рр. на теренах Харківщини.

Так, у 1747 р. на п’ять слобідських полків був один
лікар, який проживав в м. Охтирці. Відповідно, хво-
рим з інших місцевостей дістатись до нього було важ-
ко, а самостійно навіть неможливо. В інших полках,
крім Охтирського, лікар не бував. Тому жоден хворий,
за винятком жителів цього полку, не отримував ліку-
вання. Тимчасовий лікар, надісланий 1772 р., увесь час
пробув в Ізюмському повіті, бо там лютувала епіде-
мія. З організацією в імперії 1775 р. Приказу суспіль-
ного нагляду, ситуація дещо покращилась. Повітовий
лікар часто виїздив у повіт, утім, лишаючи хворих у
харківській лікарні приказу без допомоги [3, 190–194].
Ще один приклад: всередині XVIII ст. у м. Сумах діяв
один міський лікар та один повітовий, відповідно, на
10 та 150 тис. населення. Навіть за двох помічників у
кожного цього було замало. На весь повіт була одна
повитуха. Лише через 100 років у 75 селах Сумського
повіту були організовані фельдшерські пункти, де пра-
цювали фельдшери й повитухи [7]. Як бачимо, допо-
мога була надзвичайно нерівномірною.

Головним чином, лікарями було забезпечене губер-
нське місто. В губернії, за умови невисокої урбанізації
кількість лікарів навіть у другій половині ХІХ – на по-
чатку ХХ ст. була невідповідно малою. За нашими підра-
хунками, зробленими на основі даних таблиці, складе-
ної І. Робаком, 1883 р. у губернії було 177 лікарів, з них
у Харкові – 90, тобто, співвідношення губернія/губер-
нське місто складало біля 49/51%; 1890 р. – 328/201,
тобто, співвідношення складало вже 39/61%; 1900 р. –
506/348, тобто, 32/49%; 1910 р. – 632/399, тобто, 37/63%;
1912 р. 821/593, або 28/72%, відповідно [6, 80].

1888 р. у Харкові було 145 цивільних лікарів, а за
172 тис. населення на лікаря припадало 1188 осіб. В
інших містах і повітах губернії був 101 лікар, або один
на 21 тис. населення. Кількість жителів на дільнично-
го лікаря в повітах можна побачити з табл. 1 [8, 14].
Так, скажімо, в Ізюмському повіті на лікаря припада-
ло до 125 тис. жителів, а отже, невідповідність медич-
ної допомоги по лінії центр–периферія вражає.

Табл. 1

Як бачимо, забезпеченим медичною допомогою
було головно населення губернського міста, причому, за
загального зростання кількості лікарів, їх відсоток на
периферії губернії зменшувався. Відповідно, 1883 р. у
губернії на одного лікаря припадало 12372 жителі,
Харкові – 1486; 1890 р. – 7517 та 967, відповідно, 1900 р.
– 5450 та 567, 1910 р. – 5060 та 592, 1912 р. – 4102
та 401 [6, 80]. Таким чином, у жителя губернського
центру було у 8–10 разів більше шансів отримати ква-
ліфіковану медичну допомогу, ніж на периферії, особ-
ливо на селі. В повіті ситуація також була на користь
центру. Так, до лікарні м. Лебедин 1900 р. звернулися
3,5% населення дільниці, до Василівського покою тієї
ж дільниці – 0,6%, Ворожбянського – 0,1% [9, 48].
Ліжка були зосереджені в містах, а тому часто лиша-
лись вільними, коли були потрібні на селі [10, 33–85].

Рятувало ситуацію лише те, що більша частина
простого люду, особливо забобонного сільського, до
середини. ХІХ ст. по медичну допомогу не зверталася
зовсім, через недостатню її доступність і свій загалом
низький культурний рівень [6, 102]. У подальшому
ситуація змінювалась. Приміром, населення Старо-
більської волості наприкінці ХІХ ст. звикло звертатись
по лікарську допомогу. Тому лікарю доводилось виїз-
дити до хворих по кілька разів на день [11, 45]. У ре-
зультаті, встигати до всіх на великій території було
майже нереально.

На селі, після земської реформи, медична допо-
мога була зорганізована за повітовими дільницями, які
мали лікаря та кілька фельдшерських пунктів. Лише в
складних випадках хворих доправляли до Харківської
губернської земської лікарні або до лікарні в центрі
дільниці, якщо така була. У сільських приймальних по-
коях (лікарня до 5 ліжок за тогочасною термінологією)
та пунктах прийом вели досвідчені фельдшери та по-
витухи, в лікарнях – лікарі. На дільницях лікарі конт-
ролювали персонал та надавали допомогу в складних
випадках [8, 18]. Дільниці розраховувались приблиз-
но на 20 тис. населення й не співпадали з адміністра-
тивним поділом [12, 12–18]. У Лебединському повіті,
як приклад, у середньому на дільницю припадало
22500 жителів, близька 4 ротних, 1 шкільний фельд-
шер, 2–3 фельдшерських пункти. На 5 дільницях було
по 1 акушерці, а на трьох їх не було зовсім [9, 34–37].

Системи надання допомоги в повітах різнилися
залежно від місцевих умов та думки лікаря. Наприк-
лад, у Зміївському повіті 1899 р. з населенням 244129
осіб лікар приймав хворих на місці свого проживання

у 
місті

у 
повіті

зага-
лом

Харківський 1 2 3 158868 52956
Охтирський 1 3 4 132574 33143
Богодухівський 1 3 4 144595 36149
Валківський – 2 2 120981 60490
Вовчанський 1 3 4 151214 37803
Зміївський 1 4 5 203942 40788
Ізюмський – 2 2 250001 125000
Куп’янський 1 1 2 212221 106110
Лебединський 2 4 6 156016 26002
Старобільський 1 4 5 352904 70581
Сумський 1 4 5 202008 40401
Загалом /                                         
у середньому

10 32 42 2085324 49651

Повіти
Лікарі

Кількість 
жителів

Жителів 
на лікаря
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тільки у визначені дні. В інші дні він здійснював виїз-
ди до фельдшерських пунктів (раз на тиждень до кож-
ного). Лікар за такої стаціонарно-роз’їзної системи
проводив у дорозі дуже багато часу й приймав хворих
у непристосованих місцях. Через роз’їзди, на день
прийому за місцем проживання лікаря накопичувалась
величезна черга хворих. Через нестачу лікарів та не-
рівномірний розподіл дільниць, більша частина хво-
рих послуговувалась фельдшерською допомогою. Ці
вади були усунені переходом у 1900 р. на стаціонарну
систему та відкриттям трьох нових дільниць [13, 28].

У Лебединському повіті система надання медич-
ної допомоги була подібною. Лікарі, крім прийму за
місцем свого проживання, виїздили до фельдшерсь-
ких пунктів. В амбулаторії хворих приймали 4–5 днів
на тиждень За виїзд на пункт, лікар приймав біля
18 хворих, а за його відсутності приймалося 19, тоб-
то, кількісна різниця була незначною, а полягала в
якості. Головним чином, це були легкохворі, а тяжкі,
які потребували стаціонарного лікування чи операції,
стікалися до міської лікарні. Кількість хворих в прий-
мальних покоях була невеликою, тому лікар встигав їх
оглянути без проблем [9, 45]. На Шпетівській дільниці
повіту діяла амбулаторія, а надання медичної допомо-
ги було роз’їзним. Лікар був один, фельдшерів – 2,
акушерка – 1. Один із фельдшерів працював на пункті
у с. Тарасівці, акушерка жила на селі. Лікар відвідував
пункт у Тарасівці 4 рази на місяць [14, 3]. В Але-
шанській міжповітовій дільниці лікар жив від
с. Алешні в 25 верстах та приїздив лише раз на місяць,
при населенні волості 20 тис. осіб [15, 5].

Ситуація з лікарською допомогою змінювалась на
краще. В Ізюмському повіті 1911 р. 58,2% хворих прий-
мались лікарями, 41,8% – фельдшерами. На По-
повській та Слов’янській дільницях цього повіту
кількість лікарських прийомів складав навіть 84–90%,
на Петровській, Барвенківській, Шандриголовській та
Сергіївській – 72–77%, Черкаській та Бугаївській – 51–
56%. Як виняток, на фельдшерських пунктах 6-ї та
8-ї дільниць навіть практикувались прийоми лікаря-
ми. На більшості дільниць ситуація була кардинально
іншою. Тільки названі 8 з 28 волостей повіту були доб-
ре забезпечені амбулаторною допомогою, з превалю-
ванням лікарської допомоги над фельдшерською. Ска-
жімо, в Олександрівській волості 99% амбулаторної
допомоги були фельдшерськими, у Довжанській – 91%,
Велико-Камишевахській і Мечебелівській – 84%, Гу-
сарівській – 74% [12, 2–11]. Зважаючи на подібну си-
туацію, у Старобільському повіті 1897 р. було ліквідо-
вано всі самостійні фельдшерські пункти, а замість них
відкрили три нових лікарських дільниці [11, 42].

На з’їзді земських лікарів 1905 р. було підкресле-
но, що «Валківське повітове земство, заохочуючи фель-
дшеризм, подає голодному камінь замість хліба». Са-
мостійний фельдшеризм з’їзд назвав особливим ро-
дом знахарства. Часто таке лікування лише завдавало
шкоди. Фельдшери, на думку з’їзду, не мали лікувати
самостійно. Та більше половини хворих «лікувались»
у них [10, 35–85]. У Рублівській волості, приміром,
1919 р. виїзди в основному робили фельдшери – до
662 хворих, лікар – до 122 [16, 26].У Алешанській во-
лості до військового фельдшера народ звертатись не
хотів, бо той був некомпетентний [15, 5]. Не завжди
фельдшерська допомога була нефаховою. Жителі сло-
боди Лозовеньки намагались завадити управі переве-
сти свого досвідченого фельдшера, бо без акушерки
та лікаря, посади яких були вакантні, вони не могли
розраховувати на медичну допомогу взагалі [17, 6–7].
Це, принаймні, було краще, ніж нічого.

У Зміївському повіті 1911 р. загалом було 8 лікарів,
з них 7 на дільницях. Відповідно до кількості дільниць,
у селах діяли 7 приймальних покоїв по 5 ліжок. При них
працювали амбулаторії, що являли собою спеціалізовані
приміщення з трьома палатами для хворих, ванною з
нагрівачем, кабінетом лікаря, кухнею, аптекою. Ванна
або кабінет лікаря могли за необхідності використову-
ватись як операційна. Персонал дільниці складався з
дільничного лікаря, двох фельдшерів (один працював у
приймальному покої, інший – на виїздах), повитухи та
по одному фельдшеру припадало на кожну волость.
Хоч були й відхилення щодо кількості персоналу в бік
збільшення. Дільничний фельдшер на своєму пункті
вів щоденний амбулаторний прийом та у визначені дні
виїздив до населених пунктів дільниці для прийому
хворих в їхніх оселях чи спеціальних приміщеннях
сільського правління [13, 3–5]. Натомість в Ізюмсько-
му повіті фельдшери на дім практично не виїжджали.
Це практикувалось лише на Цареборисівському (212
виїздів) та Гусарівському пунктах (182) [12, 6].

По медичну допомогу в Ізюмському повіті 1899 р.
звернулися 130097 осіб, які зробили 186212 відвідань.
З них стаціонарних хворих – 1141, амбулаторних – 58850,
відвідань – 91111. На самостійних фельдшерських пун-
ктах амбулаторних хворих було 67953, відвідань – 92265.
При цьому кількість стаціонарних хворих склала 1141,
з яких видужали 881 (77%), отримали полегшення 180
(16%), не отримали його 54 (5%), померли 15 (1%),
залишились 11 (1%). Тобто, лікування можна вважати
ефективним, адже позитивний результат склав 93%, а
смертність була незначною [13, 8–19]. У середньому
щоденне відвідування на дільницях складало 47 хво-
рих, хоча реально коливалось у межах 36–115 осіб.
Більше 100 хворих на день приймали Слов’янська (115)
та Ізюмська дільниці (112), найбільш урбанізовані, 36–
44 хворих приймали Черкаська, Сергіївська, Бугаївсь-
ка та Поповська. Загалом, на фельдшерських пунктах
повіту приймали 23 особи на день [12, 5].

Як ми можемо побачити з табл. 2, періодично прий-
мальні покої Зміївщини переповнювались (деякі вдвічі
від штатної кількості ліжок), хоча траплялись і вільні
місця. Хворі проводили в лікарні пересічно близько
двох тижнів [13, 20–21].

Табл. 2

Щодо облаштування закладів, то, як свідчать дже-
рела, медпункти на дільницях були доволі світлими.
Андріївський навіть мав свій сад, а також кам’яну теплу
та суху будівлю з 3 палатами для хворих, кімнатою
очікування, приймальнею, ванною, кухнею та клозе-
том. Діяла навіть окрема операційна [13, 78–84]. Во-
рожбянський покій у Лебединському повіті розміщу-
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Волохово-Ярський покій 5 99 14 42217 20
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вався разом з амбулаторією в центрі села. Будинок був
дерев’яний на кам’яному фундаменті. Були там своя
операційна та ванна, а пункт мав 8 кімнат. Працювала
там задля кращого обслуговування лише жіноча при-
слуга [9, 46]. Втім, окремі медпункти мали різноманітні
вади. Наприклад, Шелудковський мав незадовільне
освітлення, Преображенський був малим, а Олексіїв-
ська амбулаторія, через торгове значення слободи, була
весь час переповнена [13, 88-97].

Лікар І. Сокальський 1906 р. писав, що на 5 ме-
дичну дільницю Валківського повіту припадали 22 тис.
населення. У с. Рубльовка розташовувалась лікарня.
Полтавський та Зіньківський повіти були поряд, тому
звідти звертались по допомогу в значній кількості.
Місцеве ж населення зверталось у меншій кількості й
лише у випадку серйозних захворювань, коли не мог-
ли допомогти на фельдшерському пункті, яких було
2 – у с. Рандава та с. Філенково. У першому випадку,
пункт відвідувався лікарем за викликом фельдшера, в
іншому – щосуботи. Лікарня мала 10 ліжок, операцій-
ну, 4 палати, ванну, приймальню, аптеку, але там були
холодні туалети та коридор, де температура була на
кілька градусів вищою за навколишню. Термометр у
клозеті не показував різниці з зовнішньою температу-
рою. Перепад температури після ванни та лежання під
ковдрою був згубний для хворих. Власне хворі селяни
не були привчені до чистоти туалетів, забруднювали
їх та користувались неправильно. Доводилось чисти-
ти їх після кожного хворого, але через їх велику
кількість робити цього не встигали. Іноді потоки сечі
з’являлись навіть у коридорі. Сморід був жахливий та
розносився всією лікарнею. Довелось прибрати з туа-
летів стільчики, які прогнивали та замінити їх прости-
ми відрами, що не додало хворим зручностей. До того
ж відсутнім був водопровід. Кожного хворого слід було
обмити, а деяких ваннами лікували. Для ванн вода на-
носилась відрами, що було дуже незручно та з двору
заносився бруд, виникав шум, створювались інші не-
зручності для хворих. Сама ванна кімната була доволі
холодною. У деяких палатах, через розташування пе-
чей, було жарко, в інших – холодно. Кімната очікуван-
ня була маленькою, на 10–15 осіб, але там збиралось
40–50. Навіть стояти було ніде. Влітку це не було про-
блемою, хворі очікували на вулиці, але взимку чи в
дощ накопичувався натовп. У базарні дні людей було
особливо багато й спостерігалася тиснява. Приймаль-
ня була так само тісною, а повітря під час прийому –
спертим [18, 102–115].

У Лебединському повіті, як правило, пункти явля-
ли собою 1–3 кімнати та не були благоустроєні. Пос-
тійних ліжок не було. Зразковий мав очікувальну, прий-
мальню та аптеку. В очікувальні Павленківської амбу-
латорії сісти могли лише 5 осіб, інші чекали стоячи.
Через нестачу ліжок для очних хворих у Василівсько-
му покої деякі сиділи на підлозі, на солом’яних матра-
цах. Їх там накопичувалось багато через спеціаліза-
цію лікаря-офтальмолога [9, 45–50].

Діяли й несистемні лікарняні установи. Василівсь-
кий приймальний покій Лебединського повіту 1900 р.
належав місцевій землевласниці. Він складався з
2 палат по 4 ліжка. Будівля біла дерев’яною й старою,
там само розміщувалась богадільня. Працювали лікар
і шкільний фельдшер, жіноча прислуга для догляду.
При важкохворих, як правило, сиділи рідні. Хворі та-
кож користувались власною провізією, що часто була
недостатньою [9, 43]. Такі заклади, як правило, були
гірші від земських (за винятком деяких заводських).

Рівномірність обслуговування дільниць різнилась.
Допомога в дільницях Ізюмського повіту була вкрай

нерівномірною, тому визнавалась слабкою. Добре об-
слуговувались амбулаторною допомогою Олександрі-
вська, Слов’янська та Черкаська волості (746–825 ам-
булаторних хворих) повіту. 500–700 хворих на тисячу
населення обслуговували в Бугаївській, Гусарівській,
Должанській, Лиманській, Петровській, Перелес-
тенській, Савинській, Сергіївській та Стратилатовській
волостях. Малозабезпечені медичною допомогою
(200–500 хворих на тисячу) були Барвенківська, Бого-
родичанська, Велико-Камишевахська, Ізюмська, Крюч-
ковська, Куньївська, Мечебеловська, Михайлівська,
Цареборисівська та Шандриголовська. Зовсім незадо-
вільно забезпеченими медичною допомогою (менше
200 хворих) були Бєлянська, Гаврилівська, Данилівсь-
ка, Курульська, Миколаївська та Закотянська. Найслаб-
ше з них були забезпечені Курульська та Гаврилівська
волості, де обслугували відповідно 57 та 110 амбула-
торних хворих на тисячу. Дільниця не охоплювала
медичною допомогою всі свої території рівномірно,
найбільшу кількість хворих давала найближча волость.
Реально виявлялись охопленими 1–2, рідше 3 волості.
Ізюмська та Слов’янська дільниці працювали на свої
міста, відсоток же хворих з волості складав відповід-
но менше 37% та 24%, тоді як в сільських дільницях –
до 60% [12, 10–13]. На дільниці могло не бути прий-
мального покою, при тому, що там проживало 20–
30 тис. населення. Приміром, у Лебединському повіті
Василівська та Ворожбянська дільниці, з населенням,
відповідно, 16 та 25 тис. мали лікарню, а Вільшанська
з 30 тис. була її позбавлена [9, 34–37]. Така ситуація
була вкрай нелогічною.

На початку ХХ ст., задля більшої зручності досту-
пу населення впроваджувались міжповітові дільниці,
що мали мати облаштовані лікарні на 12 ліжок, де
4 ліжка для заразних хворих були відокремлені. Так,
побудувавши одну в 1907 р., земство згорнуло фінан-
сування й наступні міжповітові дільниці фактично яв-
ляли собою те ж саме, що й повітові [4, 8]. У Любо-
тинській міжповітовій дільниці надавалась амбулатор-
на допомога як в амбулаторії, так і на дому. До неї вхо-
дили 38 поселень з 29 тис. жителів. Їх обслуговували
1 лікар, 2 фельдшери та 2 акушерки. До найвіддалені-
шого поселення було 226 верст, найближчого – 28 [19,
11], що говорить про завелику відстань та незручність.
Головною завадою для відвідання хворими медичних
закладів ставали великі відстані та бездоріжжя. Зимою
та восени населення менше зверталось по медичну
допомогу через шляхи сполучення [20, 3], що непо-
коїло громадськість. Приміром, міська лікарня знахо-
дилась від дільничного с. Алешні в 26 верстах і при
серйозних хворобах доводилось звертатись туди, що
було надзвичайно складно в тяжких випадках. Тому
сільський схід просив відкрити власну лікарню, однак
коштів не було [15, 30–31]. Як писав І. Тургенєв, який
був лікарем за професією, повітовому лікареві спочатку
доводилось витримати складну дорогу [21, 27]. Хоч
це писалось про дореформений період, та на селі в
цьому плані мало що змінилось. Населенню дістава-
тись до лікаря було ще важче. Селянин нерідко волів
страждати цілий тиждень до приїзду лікаря, аніж пої-
хати до місця його проживання. Така ситуація, за
свідченням джерел, склалась через віддаленість, без-
доріжжя та безкінність селян. Тому фельдшерські пун-
кти були необхідні [9, 45], але й вони були віддалені.

Так, у Зміївському повіті за понад 10 верст від
медичної допомоги проживали 127429 осіб сільсько-
го населення, до 10 – 47932, до 5 – 62323, або 53,6,
20,2 та 26,2%. Тобто, для більшості населення медич-
на допомога була вкрай утрудненою. Люди, які жили
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за більш, ніж 10 верст від дільниці чи лікарні, зверта-
лись туди 11971 раз, до 10 – 23065, до 5 – 56075 разів,
що складало, відповідно, 13,1, 25,3, та 61,6% відвідань
[13, 6–11]. Цю ж закономірність доводить і приклад
Старобільського повіту. Для порівняння наведемо на-
ступні дані: у Куп’янському повіті 1906 р. на 1 тис.
населення припадало 525 хворих та 734 відвідування,
у Лебединському 1910 р. – 834 та 1209, а от у Старо-
більському – 350 і 573, що зумовлювалося більшою
територією та меншою концентрацією населення, а
отже, складнощами із доступом до медичної допомо-
ги [12, 10]. Це намагались вирішити ще 1897 р. запро-
вадженням на Старобільщині нових лікарських
дільниць, радіус яких не мав перевищувати 15 верст
[11, 42], але, як побачимо в подальшому, серйозних
результатів цей захід не приніс.

Занепокоєння громадськості викликала забезпе-
ченість сільських лікувальних закладів ліками. Навіть
наприкінці ХІХ ст. не на всі дільниці Богодухівського
повіту їх вистачало, тому провізор видавав ліки не в
повному обсязі [11, 39]. Лікарня у с. Рубльовці Валкі-
вського повіту та фельдшерські пункти недоотриму-
вали медикаменти й на початку ХХ ст., бо через відда-
леність довго довозились [18, 119–121]. Амбулаторна
допомога була безкоштовною. З хворих брали лише за
посуд від 1 до 5 коп. [9, 51], і то не завжди. Бідні мали
право на безкоштовні ліки із земських аптек, але їх за
наявності видавали взагалі всім, що викликало обу-
рення власників аптек приватних. За плату видавати
ліки земство не мало права. Врешті, обмеження на
безкоштовну видачу ліків взагалі зникли. У Валківсь-
кому та Ізюмському повітах плата за ліки зберігалась,
що обурило земських лікарів [10, 33–85]. Відчувалась
у приймальних покоях нестача білизни, значна части-
на була негожою [18, 121–122].

На селі у цей час стали надавати й спеціалізовану
допомогу. Наприклад, Валківський повіт мав власну
венеричну лікарню на 12 ліжок, куди безоплатно прий-
мали селян повіту [8, 20]. Про офтальмологічну допо-
могу вже говорилось вище. Вже тоді на дільницях про-
водились хірургічні операції під наркозом [13, 89]. У
Краснокутській дільниці було зроблено за 1919 р. 400
видалень зубів [16, 9]. Мав здійснюватися нагляд за
психічнохворими. Харківська губернська земська
лікарня, або Сабурова дача, випускаючи хворого, на-
давала дільничному лікарю відомості, необхідні для
нагляду за ним [5, 92–93], хоча часу на це в дільнич-
них лікарів катастрофічно не вистачало. Щодо аку-
шерської допомоги, то пристойні показники її надан-
ня, наприклад, в Зміївському повіті мало тільки
м. Зміїв, некатастрофічні – Шелудковська дільниця,
інші практично нехтували цим видом допомоги [13,
6–15]. В Ізюмському повіті, у кращому випадку, за-
безпечена була 1/8 частина породіль, на гірших ділян-
ках – 1/24 [12, 33–35]. У Лебединському повіті аку-
шерки їхали на пологи за першою вимогою селян, але,
навіть незважаючи на це, їхня робота не була затребу-
вана сільським населенням. Район роботи акушерки
охоплював село проживання та околишні хутори, а її
допомогою користувались усі верстви. Кількість звер-
нень по акушерську допомогу 1900 р. була незначною
й складала в м. Лебедині та с. Тернах 12% від всіх по-
логів, у інших населених пунктах – 0,5–6% [9, 53].

Значною була кадрова проблема. Так, в Ізюмсько-
му повіті 1911 р. перерва у заміщенні вакансій склада-
ла 8–9 місяців, а на Данилівській дільниці вакансію
лікаря не було заміщено взагалі. Знайти фельдшера,
тим більше досвідченого, було проблемою через низь-
ку зарплатню та важкі умови [12, 1–2]. Лозовеньківсь-

ка дільниця 1907 р. довго перебувала без лікаря, при-
чому розпочалась епідемія скарлатини та надання до-
помоги було утруднене. Як наслідок, на посади лікарів
тимчасово призначали студентів [17, 2–64]. Через кад-
рові проблеми, іноді можливі були грубощі щодо хво-
рих. Лікарський з’їзд 1905 р. звернув увагу на не-
обхідність звертатись до хворих селян на «Ви» [10, 85].
Тим не менш, звитяга медпрацівників заслуговує на
повагу, адже вони не мали навіть вихідних [18, 128].

Під час Першої світової війни з губернської лікарні
та повітів були мобілізовані 40% лікарів. Їх замінили,
хоч і не повністю, молодими лікарями та студентками.
Земство не мало ані відповідного персоналу, ані коштів
[4, 29–31]. Подальші катаклізми створили ще більші про-
блеми, що зумовило великі ризики стосовно якості нада-
ння допомоги, особливо на селі, куди й так було важко
знайти професійний персонал. Про падіння показників
свідчить те, що 1919 р. у волостях діяли тільки фельд-
шери, а якщо волость була маленькою, то фельдшер міг
обслуговувати й 2–3. Земські лікарі відвідували свої рай-
они 1–2 рази на рік та ефективно діяти при такій розпо-
рошеності та кількості населення було неможливо. Зем-
ські фельдшери ж постійно їздили від села до села, хоча
деякі з них приймали лише з листом від волосного прав-
ління. У відповідь на це, скажімо, у с. Вєрхобереках не-
грамотний староста винайняв власного фельдшера, який
працював з ранку до ночі в своєму домі [22, 8–9].

Таким чином, розвиток охорони здоров’я на селі
означеногоперіоду був складним і суперечливим. З
одного боку, зберігалася диспропорція якості надання
медичної допомоги за лінією центр–периферія. У
сільській місцевості нерідко превалювала не досить
фахова допомога – фельдшеризм. Сама система охо-
рони здоров’я знаходилася на стадії становлення та
могла бути роз’їзною, стаціонарною чи змішаною.
Відповідно, на окремих дільницях надання допомоги
могло істотно різнитися. Фельдшерські пункти пере-
слідували переповненість і нестача персоналу. Незруч-
ності посилювалися не завжди раціональним розташу-
ванням пунктів і поганими шляхами сполучення, внас-
лідок чого частина населення мала змогу користува-
тися медичною допомогою лише формально. Всі про-
блеми можна поділити на організаційні, кадрові та
матеріальні, що виявлялося в різному співвідношенні.
З іншого боку, у сільських медзакладах з’явилося
навіть спеціалізоване лікування. Вони ставали більш
доступними за відстанню, перейшли до повної безкош-
товності для хворих. Лікування було ефективним, а
сільські лікарні загалом мали необхідне устаткування
та зручності, до яких населення навіть не встигло звик-
нути. Ситуація поступово змінювалася на краще аж
до початку суспільних катаклізмів 1914–1919 рр., коли
проблеми спалахнули з новою силою.
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Al’kov V.A. Problems and Achievements of Health Care in Kharkiv
Rural Area during the Imperial Period and Revolutionary Tur-
moil. The problems, achievements, and peculiarities of rural health
care during the 1721–1919th on the territory of Kharkiv region were
analyzed in the paper. The conclusion is that development of medical
care was generally progressive.
Key words: Kharkiv region, everyday life, medicine, patients, village.
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ÑÎÖ²ÀËÜÍÀ ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÍÀÑÅËÅÍÍß
ÃÓÁÅÐÍÑÜÊÈÕ Ì²ÑÒ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â 1920–1925 ðð.

У статті проаналізована соціальна структура населення губер-
нських міст України, за умов утвердження радянської влади в
1920–1925 рр. Розкриті тенденції та закономірності перетво-
рень у соціальній диференціації цієї міської спільноти.
Ключові слова: соціальна структура, губернське місто, само-
діяльні та несамодіяльні, робітники, службовці, непмани.

Соціальна структура – це елемент суспільно-еко-
номічної системи, а зміни у ній виступають як складо-
ва взаємопов’язаних соціально-економічних процесів
і є своєрідним відображенням, що дозволяє судити про
характер та зміст цих процесів, а також про направ-
леність розвитку соціально-економічної системи в
цілому. Місто – модель суспільства, яке його сформу-
вало й водночас воно саме формує нове суспільство,
відмінне від попереднього. Губернським містам нале-
жала провідна роль у становленні нових суспільних
відносин в країні, де переважаючу частину населення
становило селянство. Соціальна побудова таких осе-
редків представляє інтерес як об’єкт для вивчення,
адже тут повніше, ніж на селі та в містечках, були відоб-
ражені всі елементи структури так званого «перехідно-
го періоду». Суперечності суспільних відносин у цих
містах виступали яскравіше, а соціальні процеси про-
тікали динамічніше. Крім того, в містах більше, ніж
на селі, були помітними результати соціально-економ-
ічної політики радянського керівництва.

Проблеми соціальної диференціації впродовж
1920-х рр. привертали увагу таких дослідників, як
Л. Васьчина [1], Г. Диденко [2], А. Дьяченко [3], В. Іва-
ненко та І. Іщенко [4], В. Жиромская [5], В. Підгаєць-
кого [6], Б. Кравченко [7] та ін., але системного аналі-

зу питання еволюції соціуму в губернських містах Ук-
раїни відсутній. Відтак, метою цієї статті є реконст-
рукція процесів, що супроводжували зміни соціальної
структури в межах запропонованих хронологічних
рамок, на прикладі губернських міст України.

На момент встановлення радянської влади в Ук-
раїні, склалася доволі різноманітна соціальна струк-
тура населення, що істотно відрізнялася від середніх
у Союзі показників [3, 40–44]. Проте, грандіозні од-
нотипні зміни, які пройшли за перші роки нової вла-
ди, у вигляді класів і соціальних груп населення, що
зблизилися за корінними якостями та показниками,
утвердилися в усіх радянських республіках. Для вив-
чення соціального становища городян 1920-х рр. го-
ловним джерелом є «особистий листок» статистичних
переписів тих часів. Однак в його формулярах (1920 і
1926 рр.), прямого питання про соціальну прина-
лежність сформульовано не було. Тому спільним для
Всесоюзних статистичних досліджень стало визначен-
ня соціального складу за допомогою запитання про
«положення в занятті», а виокремлені при цьому гру-
пи співставні за своїм змістовим навантаженням для
трьох часових зрізів.

Зауважимо, що «положення в занятті» розробники
програм розуміли не як професію, а як рід занять рес-
пондента, оскільки ці поняття неідентичні. Демографіч-
на статистика під «заняттям» вбачала роботу, що була
джерелом для існування та фактично виконувалася на
даний час, відповідно займаній посаді. Під «професією»
розумілася та робота, до якої в особи є спеціальна тео-
ретична чи практична підготовка [1, 79]. Розумілася
приналежність опитуваної особи до того чи іншого
«класу», як писали розробники матеріалів переписів.
На думку багатьох сучасних вчених, коректнішим є
виділення за ознакою «положення в занятті» спільно-
ти вважати не класами, а соціальними групами.

Перед розподілом населення, згідно з «положен-
ням у занятті», здійснювалося його основне групуван-
ня на самодіяльне і несамодіяльне. У соціальному
відношенні приналежне до першої групи самодіяльне
(активне) населення визначалося характером доходу
(зарплати, пенсії, стипендії, аліментів), а також без-
робітні, для яких цей статус був тимчасовий, і на мо-
мент перепису вони жили на кошти інших осіб. Вклю-
чені до іншої групи – несамодіяльні – розрізнялися
характером доходу тієї особи, на кошти якої вони жи-
вуть. Такий розподіл населення дає цифрове виражен-
ня міри його участі у виробництві, встановлює
співвідношення між показником утримувачів і утри-
манців, з’ясовує запаси робочої сили [3, 46–47]. Гурт
активних розподілявся, у свою чергу, за групами і ви-
дами занять, утворених за професійною ознакою (тоб-
то, за професіями). В класифікації 1920 р. їх було 650,
1923 р. – 408, 1926 р. – 377 [2, 295–296].

Зміни у співвідношенні самодіяльного та несамо-
діяльного населення, є показником соціально-еконо-
мічного стану суспільства. З 1923 р. відбувалося не-
впинне зростання зайнятої частини міського населен-
ня. Для характеристики динаміки залучення населен-
ня до сфери суспільного виробництва необхідним, на
наш погляд, є порівняння темпів зростання кількості
всього міського населення та його активної частини.
В період 1923–1926 рр. кількість самодіяльних зрос-
тала вдвічі швидше, ніж усього міського населення.
Аналіз статистичних даних засвідчує, що частка само-
діяльного населення у губернських містах на 1923 р.
не перевищувала 33%, тоді як 1926 р. ця цифра сягну-
ла більше 50%. Серед міст з найвищими показниками
були Харків (32,6% 1923 р. та 50,6% 1926 р.), Ар-
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темівськ (32,3 і 46,7%) і Вінниця (29,1 і 49,0%). Втім,
у 1923 р. серед міст Подніпров’я, які найбільше пост-
раждали від розрухи, та міст, позбавлених статусу гу-
бернського центру, частка задіяних у трудовій діяль-
ності не перевищувала 1/4. З відновленням роботи
промислових підприємств та народного господарства,
досліджувана група міст загалом на 20% наростила цю
категорію населення.

Наявність багатоманітних груп і верств міського
населення зумовлювала розгалужену соціальну струк-
туру. Аналіз відмінностей у кількості зайнятих городян
допоможе з’ясувати зміст і напрями соціальних процесів
у губернських центрах України за останній період їхньо-
го функціонування. Так, соціальною групою, що виріз-
нялася серед жителів міста постійно зростаючою
кількістю й ідеологічною увагою з боку влади, були
представники робітничого класу. Згідно результатів про-
мислового перепису від 28 серпня 1920 р., в Україні об-
ліковано 219,5 тис. робітників, з них на державних
підприємствах концентрувалися 88,8%, кооперативних
– 2,2%, приватних – 9% [8, 4]. В 1921 р. Україна мала
тільки 260 тис. заводських робітників, трохи більше,
ніж один відсоток усього населення, половину доре-
волюційної кількості. У 1923 р. більше 20% робітни-
чого класу РРФСР було зосереджено в Україні [9, 19].

Концентрація промисловості й створення трестів
у губернських містах, переведення підприємств на гос-
прозрахунок зміцнили заклади, що зосереджували ос-
новні маси робітництва. Соціальним джерелом попов-
нення робітничого класу стало сільське населення,
жінки та молодь (якщо 1922 р. у фабрично-заводській
промисловості України нараховувалося 36,2 тис. жінок,
то 1925 р. – 47,6 тис.) [8, 82]. Відновлюючись, робіт-
ничий клас зріс до 360 тис. осіб у 1924 р. [7, 184].

Приділяючи чимало уваги підприємствам великої
промисловості, радянська влада досягла інтенсивного
зростання кількості робітників цієї сфери. Установи з
кількістю більше 500 працівників задіяли 80% робіт-
ників і службовців України [1, 56]. Динамічний аналіз
статистичних даних 1920-х рр. засвідчує суттєву концен-
трацію робітників, які зберігали свої позиції протягом
двох переписів (1923 і 1926 рр.), у таких губернських
містах, як Катеринослав (34,7 і 36%) та Запоріжжя (39,5
і 31,7%). Стрімко знизилася їхня частка у Житомирі й
Кременчуці [10]. Таким чином, будучи розвинутими
промисловими осередками, губернські міста виступа-
ли фокусом робітництва, зосередивши його індустрі-
альне ядро [5, 61]. Ці робітники, як правило, відрізня-
лися вищою кваліфікацією й організованістю. Втім,
їхня питома вага тут значно нижча, оскільки міста цьо-
го типу як великі адміністративні та культурні центри
об’єднували значну кількість службовців і представ-
ників інтелігенції, які перебували на державній службі,
а також прислуги (Вінниця, Чернігів).

Державні службовці становили одну з поширених
соціальних груп губернського міста. На 1923 р. в Ук-
раїні були зафіксовані 334,7 тис. службовців. При цьо-
му статистика означеного періоду до категорії «служ-
бовці», поряд зі спеціалістами, професійно зайнятих
розумовою працею, включала молодший обслуговую-
чий персонал (вахтери, двірники, кур’єри, санітари,
прибиральниці, домашня прислуга тощо).

Політика адміністративних реформ, направлена на
здешевлення радянського апарату, вже до 1926 р. дала
свої результати. Зокрема самодіяльне населення губер-
нських міст, задіяне у державних інституціях протя-
гом трьох років, суттєво знизило питому вагу із 30–50
до 10–18% (Вінниця, Житомир, Чернігів, Артемівськ
тощо). Скасування губерній призвело до скорочення

загальної кількості службовців України на 4182 осіб
(16%) [11, 229]. Однак їх роль у міському соціумі збе-
рігала свої провідні позиції. На тлі цих перетворень,
Харків як столиця України зберігав відсоток служ-
бовців серед самодіяльного населення (39,2 та 38,9).
Управлінські центри колишніх губерній, що не мали
потужної промислово-економічної бази, відзначалися
адміністративною роллю в регіоні. Службовці, на фоні
стрімко посилених, але розпорошених іншими галу-
зями самодіяльних, стали визначальними у соціальній
структурі міста (Житомир, Полтава). В порівнянні, в
інших містах і містечках, де сфера застосування розу-
мової праці була явно меншою, ніж у губернських,
питома вага службовців, інтелігенції та осіб вільних
професій була помітно нижчою.

Доволі значимою була й соціальна група, об’єдна-
на в категорію «осіб вільних професій». Сюди входи-
ли артисти, літератори, музиканти, вільно практику-
ючі лікарі, адвокати, педагоги, служителі релігійних
культів. У 1923 р. частка представників таких професій
лише в Києві, Харкові, Катеринославі й Одесі склала
49,5% осіб з усіх міст України [підраховано за: 12, 16–
25]. Хоча їхня питома вага несуттєво поступалася цен-
трам губерній і в інших містах. Очевидно, що в цьому
випадку, незначне представництво державних закладів
різного профілю широко сприяло розповсюдженню
приватної практики серед лікарів, юристів, інженер-
но-технічних працівників тощо, а крім того контроль
за їх діяльністю був зменшений [5, 63].

Необхідно відзначити вагому роль військовослуж-
бовців для соціальної градації міст середнього каліб-
ру. Для ряду міських пунктів населення, яке входило
до складу армії, мало відносну перевагу над іншими
групами, зайнятими в основних галузях праці. При-
кордонний характер безпосередньо вплинув на центр
Подільської губернії, що на початку ХХ ст. вважався
яскравим прикладом «гарнізонного» міста, де 32,3%
мешканців були задіяні в армії. Подальші революційні
події та статус тилового міста зберегли у складі насе-
лення Вінниці значний відсоток військовослужбовців.
Зокрема на 1920 р., за підрахунками С. Трухманової,
їх нараховувалося 4,5 тис. осіб [13, 76].

Характерною ознакою того часу була наявність і
зростання такої групи населення міста, яку в народі
називали «непмани». У звітах переписів вони зазна-
чаються як хазяї (господарі), класифікуючись при цьо-
му на хазяїв-одиночок – тих, які працюють з членами
сім’ї чи найманими робітниками [16, 6]. У губернських
містах вказана соціальна група, незважаючи на певні
поступки з боку держави у сфері економічної політи-
ки, протягом 1923–1926 рр. скоротилася в середньому
на 4–5% зайнятих у цих сферах. Виняток становив
лише Житомир, де, серед самодіяльного населення,
частка господарів посилилась із 13,9 до 17,6%.

Поряд із певною свободою торгівлі та підприєм-
ництва, неп реанімував до життя й такий вид меш-
канців міста, як прислуга. Ця соціальна група востаннє
згадана переписом 1923 р. [14, 7–8]. Мінімальний
відсоток зайнятих у цій сфері (не більше 5%) обліко-
вувався у Харкові, Миколаєві та Вінниці. У губернсь-
ких містах, з населенням менше 40 тис. (Чернігів,
Артемівськ), представники цієї групи склали найбіль-
шу частку самодіяльних серед губцентрів – 7,6 і 8,2%.
Однак ця категорія не могла істотно вплинути на со-
ціальне обличчя міста.

Не оминуло губернські міста й таке негативне со-
ціальне явище, як безробіття. Його поширення залежа-
ло від багатьох причин – рівня промисловості й куль-
турного розвитку міст того чи іншого регіону, сили



   137²ñòîðè÷í³ àñïåêòè åòíîñîö³àëüíèõ ³ äåìîãðàô³÷íèõ ïðîöåñ³â

напливу робітників і службовців з інших місцевостей,
особливо з сільської, і темпів відновлення промисло-
вості та сільського господарства. Серед вищеозначе-
них причин, вирішальними були наслідки розрухи на-
родного господарства й рівень аграрного перенаселен-
ня. Безробіття посилювалося також у зв’язку з концен-
трацією промисловості, скороченням штатів. Крім
того, на початку 1920-х рр. кількість безробітних зро-
стала за рахунок постраждалих від голоду та військо-
вих дій. Статистичні дані про списки безробітних, реє-
страцію яких проводили в основному біржі праці, не
завжди чітко відображали реальну картину, оскільки
різнопланова соціальна допомога викликала масу зло-
вживань і спекуляцій статусом безробітного. У цей час
на українських біржах праці, з 22% колишніх промис-
лових робітників, 1,2% зовсім не отримували допомо-
ги [12, 17]. Саме вони, стоячи на межі втрати психоло-
гічної рівноваги, поволі деградували.

Губернським містам, на відміну від селищ місько-
го типу, був притаманний і значний контингент утри-
манців, пов’язаний із зосередженням основної маси дер-
жавних установ із забезпечення осіб цієї категорії, що
ставало тягарем для місцевих бюджетів. Економічний
потенціал міста давав можливість більше витратити на
соціальну допомогу. Так, бюджет Одеси, у кілька разів
перевищував миколаївський та катеринославський, що
відобразилося на його соціальній політиці. Немож-
ливість соціального захисту всіх нужденних з боку
губернських урядовців, змушували багатьох з них дек-
ласувати. Тому картина соціального стану населення
міста досліджуваного періоду буде неповною, без ура-
хування такої категорій населення, як декласовані гру-
пи (були віднесені до самодіяльного населення з інши-
ми заняттями). Саме вони формували досить потуж-
ний маргінальний пласт у соціальній структурі.

На думку В. Іваненко та І. Іщенко, злочинні еле-
менти, які вийшли на волю в результаті масової амністії
1920 р. та голодуючі мігранти з Росії, які, в основно-
му, осіли в південноукраїнських містах, спілкуючись з
українськими безробітними, підбурювали останніх до
жебракування, проституції й інших життєвих «про-
мислів» та аномалій [4, 74]. Однак не варто забувати,
що, серед декласованих груп, більшість складали не-
працездатні злидарі – жінки похилого віку, діти-сиро-
ти та інваліди – люди, які опинилися в екстремальних
життєвих ситуаціях не з власної ініціативи, а через
суворі обставини та реалії, що склалися в республіці
на той момент.

Отже, вивчення історії урбанізації початку 20-х рр.
ХХ ст. неможливе без дослідження демографічного
розвитку суспільства. Зміни в кількості населення, його
соціальному складі, що загалом віддзеркалювали ха-
рактер економічного розвитку міста, є одним з голов-
них показників динаміки міст. Зрушення ж у соціальній
структурі губернських міст протягом 1920-х рр., у зв’яз-
ку з розгортанням політики непу, промислового вироб-
ництва та загальної пролетаризації українського сус-
пільства, сприяли зростанню кількості службовців і ро-
бітників, які мали стати соціальною базою підтримки
режиму нової влади. Ці зміни призвели до остаточного
розшарування суспільства й остаточного зникнення
певних груп населення, котрі послуговувалися найма-
ною працею – буржуазії, купецтва, старої інтелігенції,
заможного селянства, власників майстерень тощо.
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Стаття присвячена питанням утвердження та діяльності радянсь-
кої влади в Україні періоду НЕПу. Висвітлено характерні риси та
напрями соціальної політики держави у 1920-х рр. Показано головні
проблеми та наслідки соціальних перетворень у суспільстві.
Ключові слова: НЕП, громадянська війна, більшовики, безробіт-
тя, безпритульність, соціальна політика.

Дослідження діяльності радянського керівництва
періоду НЕПу є складовою частиною вивчення вста-
новлення більшовицької влади в Україні. Так, вирішен-
ня соціально-економічних проблем є важливим показ-
ником діяльності держави, її здатності діяти в інтере-
сах населення. Від ефективності політичних реформ
залежить порядок і стабільність в країні. У постра-
дянський період Україна зіштовхнулася з низкою про-
блем, адже, проведені попередньою владою заходи,
часто не враховували соціального фактору. Держава
безумовно повинна відігравати головну роль у покра-
щенні рівня й якості життя населення, враховуючи істо-
ричний досвід. Уже в першій половині 1920-х рр. ра-
дянське керівництво змушене було вирішити низку
першочергових завдань, від яких залежало подальше
становище влади, адже наслідки Першої світової та
громадянської воєн суттєво вплинули на загальний
рівень розвитку суспільства.

Актуальність дослідження, передусім, зумовлена
зміною концептуальних підходів і методологічних за-
сад наукового пізнання. Розглядаючи соціальну про-
блематику в контексті марксистсько-ленінської теорії
класової боротьби та формаційного підходу, радянські
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історики протягом десятиліть обґрунтовували тезу про
покращення матеріального добробуту трудящих у рам-
ках соціалістичного будівництва, свідомо уникаючи
дискусійних тем, суперечливих моментів, показу мож-
ливих альтернативних форм реалізації соціальної полі-
тики. Останнім часом в українській історичній науці
зріс інтерес до вивчення соціальної історії та політи-
ки держави щодо подолання основних соціальних ри-
зиків. Новизна дослідження зумовлена відсутністю
комплексних праць із цієї проблематики. Метою статті
є об’єктивний аналіз діяльності радянської влади в
Україні у соціальній сфері періоду НЕПу.

В українській історіографії відсутні спеціальні
праці з означеної проблематики. Більшість із них ма-
ють загальний характер. Хоча вже на початку ХХІ ст.
тема була окреслена працями І. Іщенка, О. Десятніко-
ва, А. Лубчинського, Ю. Степанчука, Ю. Яковенко,
І. Дмитрик. Повсякденне життя українських робітників
висвітлено й у монографії О. Мовчан. Питання бороть-
би з дитячою безпритульністю детально зображено в
публікаціях І. Діптан. Діяльність у сфері охорони здо-
ров’я досліджували О. Лойко й О. Криворучко. Про-
блеми соціального забезпечення вперше знайшли своє
висвітлення в публікаціях В. Шарпатого, Н. Кузьмі-
нець, В. Воловика. Вагомий внесок у вивчення питан-
ня зробив О. Мельничук, у студіях якого аналізуються
питання продовольчої політики більшовиків, діяль-
ність органів соціального забезпечення, причини без-
робіття в Україні.

Зі встановленням радянської влади в Україні пер-
шочерговим стало завдання вирішення соціальних
проблем. Політики намагалися ліквідувати старий по-
рядок та створити новий лад суспільних відносин. З
цією метою був створений Народний комісаріат со-
ціального забезпечення – єдиний на той час профільний
орган. Від грудня 1919 р. до травня 1920 р. у Харкові
діяло Управління уповноваженого Навкомтрудсобезу
РСФРР, а згодом виник Наркомсобез УРСР, що діяв
до 1934 р. Структура наркомату засвідчувала пріори-
тети радянської влади. Було запроваджено декрети,
постанови, розпорядження та різноманітні інструкції
уряду про впорядкування пенсійної справи, скасуван-
ня дореволюційної схеми пенсійного забезпечення
вікових та професійних груп населення. На засіданні
Колегії Наркомсобезу йшлося про матеріальне та пен-
сійне забезпечення червоноармійців, їх сімей, деяких
категорій тимчасово непрацездатних, питання страху-
вання робітників на випадок безробіття, епідемій. Від
самого початку була запропонована організаційна схе-
ма радянських органів влади: відділи соціального за-
безпечення діяли при губернських, повітових, волос-
них і сільських радах [1, 64]. Перші вагомі зрушення в
соціальному житті країни відбулися із впровадженням
собезів на місцях [2, 36]. Соціальний захист насампе-
ред стосувався міського населення, тоді як селянством
опікувалися комітети взаємодопомоги.

У період воєнного комунізму застосовувалася
практика так званої «примусової» праці, з метою со-
ціалістичного будівництва. Вона застосовувалася у виг-
ляді трудових мобілізацій робітників і технічних
фахівців. Через неможливість забезпечити усіх праці-
вників одягом і житлом, уряд відмовився від масового
проведення мобілізацій тих, хто народився 1886–
1888 рр. [3, 30]. Більшість населення негативно по-
ставилася до подібних заходів і намагалася уникнути
різних повинностей, що втілювалось у масових страй-
ках та демонстраціях [4, 60].

Проголошення НЕПу суттєво вплинуло на функції
та організаційні форми роботи системи соціального

забезпечення. Вона поступово переходила на госпроз-
рахунок, запроваджуючи різні форми виробництва в
містах і селах, вдаючись до соціальної взаємодопомо-
ги. Принциповим стало питання про узгодження фінан-
сово-господарських можливостей держави з реальним
забезпеченням відповідних категорій населення. Дер-
жава сприяла відродженню і розвитку системи соціаль-
ного страхування, але утримувалася від постійного
забезпечення інвалідів із числа кустарів та ремісників,
що мали фізичні вади від народження. До категорії
людей, які були підопічними собезу, належали інвалі-
ди першої світової та громадянської воєн, жертви кон-
трреволюції і бандитизму, вчені із заслугами перед
суспільством і державою [5, 97].

 В роки НЕПу відновилася система працевлашту-
вання через державні установи – біржі праці, ліквідо-
вані в попередній період, оскільки проблема масового
безробіття гостро постала перед більшовиками. Вже
наприкінці 1922 р. було створено Центральний комі-
тет боротьби з безробіттям. Безробітними не визнава-
лися особи, які зберігали заробіток після втрати робо-
ти, ті, хто без поважних причин залишили попередню
роботу та не почали виконувати нову і не потребували
матеріальної допомоги. Ринок праці постійно попов-
нювався як міським, так і сільським населенням, при-
чому останніх було більше, оскільки вони шукали до-
даткового заробітку. Комітети бірж праці здійснювали
реєстрацію безробітних на місцях [6, 18]. Кошти для
допомоги пропонувалося виділяти із відрахувань про-
гресивного податку на майно, доходи та спадок. Про-
тягом 1920–1925 рр. безробітні отримували матеріаль-
ну і трудову допомогу. В першу чергу, вони отримува-
ли безкоштовні обіди, інколи грошову допомогу, розмір
якої не міг перевищувати однієї шостої частини серед-
ньої заробітної плати [7, 94].

 Згідно з Кодексом законів про працю 1922 р., пер-
шочергове право на працевлаштування надавалося
членам професійних спілок. Для захисту права безро-
бітних Наркомат праці УСРР встановив відпові-
дальність роботодавців за необґрунтовану відмову у
прийнятті на роботу. Проте, характерними були масові
порушення трудового законодавства. З часом було ска-
совано низку розпоряджень Наркомату, зокрема пра-
во на першочергове надання роботи безробітним ко-
муністам. До початку 1922 р. в Україні було сформо-
вано страхове законодавство, що передбачало кілька
видів державної допомоги, в разі втрати працездат-
ності. В цьому ж році відбувся поділ на працівників
розумової та фізичної праці. Жінки мали право на
шеститижневі відпустки до та після пологів [8, 256].

З весни 1919 р. почала формуватися система пен-
сійного забезпечення. Першим офіційним документом
був декрет РНК УСРР «Про передання пенсійних
відділень у підпорядкування народного комісаріату
соціального забезпечення» від 28 лютого 1919 р., а
декрет РНК УСРР від 16 квітня 1919 р. «Про врегулю-
вання пенсійної справи» юридично скасував стару
структуру пенсійних установ. 20 березня 1919 р. РНК
УСРР видав декрет «Про забезпечення солдат робіт-
ничо-селянської армії та інших військовослужбовців і
їх родин», яким призначив пенсії солдатам Червоної
Армії, що втратили (повністю або частково) праце-
здатність від пошкоджень і хвороб, отриманих під час
служби. Залежно від ступеня втрати працездатності,
пенсії розподілялися на 4 розряди: для першого роз-
ряду (100% втрати працездатності) призначалася пен-
сія у розмірі прожиткового мінімуму даної місцевості,
для другого (70–100%) – 75% прожиткового мініму-
му; третього (40–70%) – 50%; четвертого (15–40%) –
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20% [9, 25]. Сім’ям солдат, які загинули або зникли
без вісті на війні, призначали пенсію за першим роз-
рядом: вдові з 3-ма і більше непрацездатними – повну
ставку; з одним або двома – дві третини; вдові бездітній
– лише у випадку її інвалідності (не менше 15% втра-
ти нею працездатності); повним сиротам до 16 років:
одному у сім’ї – половину ставки, двом – дві третини,
чотирьом і більше – половину ставки. Непрацездат-
ними вважалися неповнолітні діти до 16 років, батько
пенсіонера-червоноармійця старше 55 років, мати
старше 50 років. 27 червня 1919 р. РНК УСРР ухва-
лив декрет «Про забезпечення солдат Червоної Армії
пенсіями», яким скасував дію декрету від 12 березня.
Повний інвалід мав стовідсоткову пенсію, а родини
червоноармійців одержували на одного члена сім’ї
40% , на двох – 60%, на трьох – 80%, на чотирьох і
більше – 100% ставки місячного заробітку некваліфі-
кованого робітника [10, 60].

До початку 1930-х рр. право на пенсію мали лише
непрацездатні особи, а згодом – за віком. Кошти вида-
вали раз на місяць відповідні органи собезу. Кожен
пенсіонер, з липня 1925 р. мав відповідні книжки з
номерами, які засвідчували їх реєстрацію в Нарком-
собезі. Зважаючи на скрутне економічне становище,
розміри пенсійної допомоги були незначними. Дер-
жавні органи стримували зростання кількості пенсіо-
нерів, шляхом підвищення вимог до роботи всіх служб
НКСЗ та Наркомохоронздоров’я, щоб забезпечити
норми пенсій, передбачених декретами уряду: в містах
– 30 крб., на селі – 15 крб. Реальні пенсії були значно
меншими. Наприклад, інваліди війни у містах одер-
жували 16 крб., на селі – 4 крб. 33 коп.; сім’ї червоно-
армійців – 11,5 у містах та 3 крб. на селі [11, 98].

Для України на цьому етапі була характерною
житлова криза. Згідно з «Житловим кодексом УСРР»
1923 р., норма житлової площі не могла перевищува-
ти 13,65 м кв. на особу, не враховуючи допоміжних
приміщень. У 1926 р., внаслідок житлового будівниц-
тва трестом «Південсталь», ситуація дещо покращи-
лася. Брак коштів і можливостей для придбання пред-
метів домашнього вжитку визначали санітарний стан
і комфорт приміщень. Основним типом жител у про-
мислових районах були казарми. Влада, зважаючи на
скрутне матеріальне становище робітників, встанов-
лювала для них невисокі тарифи на квартирну плату
та комунальні платежі [8, 315].

Класова політика держави зумовила організацію
пільгового медичного обслуговування, що було започат-
коване профспілками. У грудні 1922 р. постановою РНК
України було створено відділ робітничої медицини –
«Робмед». Проте, відсутність належного фінансування
значно гальмувала розвиток системи медичного стра-
хування працівників. Від середини 1920-х рр. кількість
медичних установ дещо зросла, але через брак коштів
їхній санітарний стан був незадовільним. Коридори вчас-
но не прибиралися, в кабінетах часто використовували
іржаві інструменти. Число медичних закладів зростало,
як правило, в промислових та гірничопромислових рай-
онах. Робітників, в основному, обслуговували медпун-
кти та амбулаторії. Через недостатнє технічне облад-
нання, більшість поліклінік не могли працювати на по-
вну потужність. Незадовільний рівень медичного обслу-
говування неодноразово спричиняв конфлікти між ліка-
рями та пацієнтами. Адміністрація медичних закладів
практикувала й так званий «режим заощадження», за
рахунок скорочення витрат на хворих [8, 356].

Класова приналежність набула виняткового зна-
чення при вступі до навчальних закладів, адже вступні
іспити були скасовані. Політика радянського керівниц-

тва була спрямована на підтримку вихідців із малоза-
безпечених робітничих і селянських сімей. Вони от-
римували не лише державну стипендію, але й забез-
печувалися пайками, ордерами на одяг, талонами на
безкоштовний обід у їдальнях вузів. Нерідко в особо-
вих справах студентів можна було знайти не лише до-
відку про соціальне походження, але й заяву про зре-
чення від батьків.

Протиправна поведінка неповнолітніх на початку
1920-х рр. трактувалася як дитяча бездоглядність, що
виникла внаслідок війни та голоду. Створювалися спе-
ціальні комісії, з метою вирішення проблем безпри-
тульних. Найбільш ефективною була діяльність доб-
ровільних товариств «Друзі дітей» та Українського
Червоного Хреста [12, 126]. Однак матеріальне забез-
печення подібних закладів було недостатнім, їжа не
відповідала віку дитини, що спричиняло високу
смертність. Значну допомогу безпритульним надава-
ло товариство «Охмадит», у планах і звітах якого про-
стежувалася спрямованість на збереження державно-
го фінансування дитячих установ, надання соціальної
допомоги з місцевого бюджету, через створення фондів
«Матері та дитини» [13, 71]. У подоланні дитячої без-
притульності брали участь й іноземні організації. Так,
комітет «Джойнт» з листопада 1922 р. виділив біля 500
тис. дол. на забезпечення дитбудинків паливом, одя-
гом, взуттям і харчами. В Україні на липень 1922 р.
нараховувалося 248 установ на 22,6 тис. дітей. Наступ-
ного року під індивідуальним патронатом знаходили-
ся майже 35 тис. неповнолітніх [14, 55]. Ця практика
стала важливою формою боротьби з безпритульністю.
Передавання сиріт в родини відбувалося на основі
договору, а подальше їх виховання здійснювалося під
контролем державних органів. Внаслідок голоду 1921–
1923 рр., значно зросла дитяча смертність. На 1923 р.
усі заклади були зняті з державного продовольчого
постачання. Така ж ситуація спостерігалася в дитячих
садках і школах, де виховувалися діти, яких забезпе-
чували батьки [15, 53].

Таким чином, соціальна політика радянської дер-
жави в період НЕПу мала суперечливий характер. Вла-
да намагалася швидко вирішити складні соціальні про-
блеми, що виникли внаслідок Першої світової та гро-
мадянської воєн. Проте, за відсутності необхідних еко-
номічних та фінансових ресурсів, так і не змогла по-
вною мірою реалізувати свої плани. Важливе значен-
ня мав суто класовий підхід до проблем соціального
забезпечення – надання допомоги, передусім, катего-
ріям населення, в підтримці яких була зацікавлена дер-
жава. Соціально-економічні процеси суттєво вплину-
ли і на рівень життя робітників, який характеризував-
ся безробіттям, житловою кризою, нестачею продуктів
харчування, незадовільними умовами праці. Неврожаї
та технічна відсталість у промисловості, медицині та-
кож суттєво гальмували соціальний розвиток України
впродовж 1920-х рр.
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ties in Ukraine during the NEP. Are defined the characteristics and
directions of social policy in the 1920’s. Is shown major problems and
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У статті проаналізовано стан німецькомовного шкільництва на
західно-волинських землях після їх входження до складу Другої
Польської республіки. Звернуто увагу на польську освітню пол-
ітику щодо німецької меншини на Волині.
Ключові слова: Волинь, шкільна освіта, німецька меншина, осві-
тня політика.

Актуальним завданням освітньої політики польсь-
кого уряду, з моменту відродження у 1918 р. незалеж-
ної Польщі, стало врегулювання питання німецькомов-
ного шкільництва. Адже на східних теренах держави
німецька меншина складала більшість місцевого на-
селення. Численною була громада німців і на Волині,
що за умовами Ризького мирного договору 1921 р.,
увійшла до складу Другої Польської республіки. Про-
блема шкільництва національних меншин у міжвоєн-
ній Польщі була предметом досліджень деяких польсь-
ких істориків [1; 2]. Окремих питань розвитку німець-
комовного шкільництва торкаються волинські дослід-
ники В. Панасюк [3] та М. Костюк [4]. Натомість ма-
лодослідженою залишається проблема польської ос-
вітньої політики щодо німецької меншини на Волині,
метою якої було поступове витіснення німецькомов-
ного шкільництва та його заміна польською системою
шкільної освіти. Звідси, мета статті – аналіз вказаної
проблеми на матеріалах Волинського воєводства.

Витоки німецькомовного шкільництва на Волині
сягають початку ХІХ ст., коли відбувалась активна ко-
лонізація краю німецькими поселенцями. Запрошені для
освоєння малозаселених земель півдня Російської
імперії, вони часто осідали на Волині, в маєтках місце-
вих землевласників. Найбільш інтенсивний потік німець-
ких переселенців на волинські землі спостерігався у
1860–90-х рр. Тут вони заснували чимало німецьких
колоній, а 1897 р. на території Волинської губ. прожи-
вала 171331 особа німецької національності [4, 29].
Початок Першої світової війни призвів до активізації
міграційних процесів серед волинських німців, різко
змінивши їхню кількість та карту розселення. В роки
війни багато німецьких колоній зазнали повного розо-
рення. У червні 1915 р., за наказом царського уряду,
розпочалася депортація німців з Волині вглиб тери-
торії Росії. У доповідній записці, датованій 22 червня
1916 р., волинський губернатор відзначав, що за межі
губернії виселено 115892 німці-колоністи [5, 24].

Повоєнне повернення німецьких колоністів з ро-
сійських губерній відбувалось повільно. У 1921 р. на
Волині статистика зафіксувала лише 24960 німецьких
колоністів [6, 62]. Репатріантам доводилося долати чи-
малі труднощі, щоб відбудувати зруйновані війною гос-
подарства. У 1931 р. на території Волинського воєвод-
ства проживали 46883 особи німецької національності
(біля 2,2% загальної кількості населення краю) [7, 22].
На Волині в цей час налічувалося понад 300 німецьких
колоній. Найбільше їх концентрувалося в середній час-
тині Волині, особливо у східних повітах – Луцькому, де
мешкали 17619 осіб, Костопільському – 7545, Рівненсь-
кому – 7458 та Горохівському – 4977 [7, 28–29].

Поряд із відбудовою, зруйнованих війною, госпо-
дарств, німецькі колоністи значну увагу приділяли
розвитку національного шкільництва. Наявність шко-
ли німці вважали обов’язковим елементом життя ко-
лонії. В умовах перебування в іншомовному етнічно-
му середовищі, школи допомагали німцям зберігати
національну самобутність, мову, звичаї і традиції, мен-
тальність, духовну культуру, підтримувати у своєму
середовищі дух германізму.

Напередодні Першої світової війни кількість
німецьких шкіл на території Волинської губ. сягала
275, де навчалися 9710 учнів [4, 178]. Сприятливі умо-
ви для розвитку німецькомовного шкільництва на Во-
лині склалися в роки Першої світової війни. За час
німецької окупації краю (1915 – перша половина
1916 рр.) мережа німецькомовних шкіл зростала швид-
кими темпами. Навіть у тих місцевостях, де прожива-
ла невелика кількість німецьких колоністів, окупацій-
на влада відкривала школи [8, 121–122]. Щоправда да-
леко не всі з них вціліли до кінця війни. Чимала кількість
шкіл у німецьких колоніях зазнала істотних руйнувань
під час військових дій. Так, станом на 1921 р., з 38 німець-
ких шкіл в Тучинській парафії Рівненського повіту, за-
лишилися 21, а в Рожищенській парафії Луцького по-
віту – з 47, вціліли лише 12 [9, 138]. Гострою була й
проблема вчительських кадрів. Після війни чимало
шкіл залишились без учителів, оскільки не всі з них
повернулись на Волинь після депортації вглиб території
Росії. Аби відновити навчання в школах, колоністи, заз-
вичай, самі вибирали з-поміж себе тих, хто вмів читати
і писати, та покладали на нього вчительські функції. Так,
у 1921 р. на 17 учителів Тучинської парафії Рівненсь-
кого повіту лише троє мали фахову освіту [9, 138].

У міжвоєнний період німецькомовне шкільницт-
во на Волині зазнало незначних змін. Як і до війни,
німецькі школи залишались у цілковитому підпоряд-
куванні лютеранського духовенства і під загальним
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наглядом місцевої шкільної влади – Волинського
шкільного кураторіуму. Право заснування чи закриття
цих закладів належало винятково євангелістсько-люте-
ранським консисторіям. Вчителями в німецьких школах
були духовні особи – т. зв. Кантори, котрих обирали самі
парафіяни. Такий тип навчальних закладів мав назву
канторських. Оскільки головним завданням цих шкіл,
з погляду духовенства, була підготовка дітей до кон-
фірмації (обряду свідомого сповідання віри), то їх час-
то називали також конфірмаційними, розглядаючи як
церковні навчальні заклади. Німецька школа знайоми-
ла учнів з основними положеннями протестантського
віровчення, закладала основи релігійного світогляду
та національної самосвідомості.

Німецькі школи на Волині були типовим зразком
ортодоксально-конфесійної школи. Її характерними ри-
сами були: обов’язковість навчання всіх без винятку
дітей, незалежно від станової приналежності та майно-
вого цензу; керівництво і нагляд за школою з боку духо-
венства; тісний зв’язок школи з громадою, яка на свої
фінансові та матеріальні кошти будувала, утримувала
школу та вчителя. Повний контроль над канторськи-
ми школами здійснювали місцеві пастори (в деяких
колоніях школи розташовувались безпосередньо в
кірхах або при молитовних будинках). Пастори затвер-
джували на посадах учителів, інспектували навчаль-
ний процес, екзаменували дітей перед обрядом кон-
фірмації. Школи, які засновувались пасторами, мали
характер приватних навчальних закладів. До 1927 р.
пастори отримували від Волинського кураторіуму
щорічну концесію (дозвіл) на утримання канторських
шкіл. Згодом вона стала безстроковою [9, 142].

Навчальний рік в німецьких школах формально
тривав з вересня до травня, але реально діти навчали-
ся лише 5–6 місяців на рік (від листопада до початку
квітня). Решту часу вони працювали по господарству,
активно допомагаючи батькам під час весняних і
осінніх сільськогосподарських робіт [9, 143]. Навчан-
ня тривало 5 днів на тиждень зранку і до обіду. Три-
валість занять в канторських школах становила біля
32 год. на тиждень. У школах не було уніфікованих
навчальних програм, не вистачало шкільного прилад-
дя, книг, методичних розробок. Зауважимо, що рівень
неграмотності серед німецьких дітей на Волині, по-
рівняно з іншими воєводствами, залишався достатньо
високим. На початку 1930-х рр. 65,5% дітей німець-
ких колоністів у віці 10–15 років не вміли ні читати, ні
писати [2, 151]. Найбільше неграмотних німців було
серед колоністів, котрі проживали в українських або
польських селах, віддалених від німецьких колоній. В
такому випадку батьки неохоче віддавали дітей до ук-
раїнських чи польських шкіл, дбаючи про «чистоту
своєї віри». За свідченням сучасників, чимало батьків
надавали перевагу домашньому навчанню [9, 144–145].

Достатньо гостро стояла проблема забезпечення
канторських шкіл кваліфікованими вчительськими
кадрами. Адже власної інтелігенції як такої німецькі
колоністи не мали. Поляків-учителів до своїх шкіл
німці не запрошували, з огляду на їх віросповідання
(вважалось, що католик «зіпсує віру їхніх дітей»). Про-
блематично було запросити на Волинь і вчителя-німця
з центральних чи західних воєводств Польщі, оскіль-
ки не кожен наважувався їхати на «занедбане Полісся»,
де умови виживання були досить непростими. Зазви-
чай, вчителю-кантору виділяли невелику ділянку землі,
яку той сам мав обробляти, якщо йому не допомагали
сусіди-колоністи. За словами С. Ціхоцької-Петражиць-
кої, якщо кантор займався винятково вчительською
діяльністю, то він не користувався повагою в ко-

лоністів: «Колоністи шанують кантора як особу духов-
ну, але не як вчителя, котрий лише вчить дітей і нічого
не має; він є особою цілком залежною від колоністів,
а тому ті дивляться на нього з погордою» [9, 141]. Тому,
аби підвищити кваліфікаційний рівень німецьких учи-
телів, щороку в Рожищах, Луцького повіту, під час ка-
нікул, пастори влаштовували для канторів кількатиж-
неві освітні курси. Більш заможні німецькі колонії
відправляли своїх канторів на навчання до Німецько-
го народного університету (Volkshochschule) у Дорн-
фельді (Львівське воєводство).

Шкільний кураторіум на Волині підтримував кан-
торські школи до запровадження у березні 1932 р. ос-
вітньої реформи, ініційованої міністром віросповідань
і народної освіти Я. Єнджиєвичем. Саме цим можна
пояснити швидке кількісне зростання німецьких шкіл
на терені Волинського воєводства упродовж 1920-х рр.
Щоправда об’єктивно визначити кількість німецько-
мовних шкіл на Волині досить складно. Автор згада-
ного дослідження, присвяченого історії німецької гро-
мади на Волині у міжвоєнний період С. Ціхоцька-Пет-
ражицька, станом на 1922/23 н. р. подає цифру
16 німецькомовних державних шкіл, в яких навчалися
656 учнів [9, 140].

Згідно з офіційними польськими даними, у 1928/
29 н.р. на Волині діяло вже 30 державних початкових
шкіл з німецькою мовою навчання і лише 3 приватних
школи [2, 152]. Такий стрімкий кількісний ріст дер-
жавних початкових шкіл на території Волинського
воєводства С. Ціхоцька-Петражицька пояснює тим, що
вони виникали через цілеспрямовану етатизацію (одер-
жавлення) тих приватних навчальних закладів, які мали
найпридатніші приміщення та кваліфікованих учи-
телів. Що стосується приватного шкільництва, то воно
було набагато численнішим, аніж це відображали
офіційні дані. «Обрахунки ці неправдоподібно зани-
жені, – пише дослідниця, – бо ж у кожній з великих
німецьких колоній існує школа: наприклад, у Луцько-
му повіті, згідно з переліком, немає жодної німецької
школи, в той час як під час власних об’їздів зустрічала
їх у низці таких колоній, як Антонівка, Гаразджа, Гніда-
ва та ін. Тому кількість німецьких шкіл, які подає Го-
ловне управління статистики, є неправдиво низькою,
а за найбільш вірогідну варто вважати інформацію,
отриману від волинських пасторів» [9, 140].

Згідно з інформацією останніх, у чотирьох пара-
фіях, де проживали німецькі колоністи, – Луцькій, Ро-
жищенській, Рівненській та Тучинській у 1929 р. налічу-
валось 70 німецькомовних шкіл, з них 53 – приватних, а
17 – державних. Ці школи відвідували 3–3,1 тис. дітей, з
яких у приватних навчалося 2,2–2,3 тис. учнів, а у дер-
жавних – 826 учнів [9, 139]. У листі луцького пастора
А. Клейнденста до Кураторіуму Луцького шкільного
округу від 5 грудня 1935 р. згадується, що до 1932 р.
(тобто, до впровадження нового шкільного закону) на
території Волинського воєводства існувала 81 приват-
на школа з німецькою мовою навчання [10, 284].

Отже, ці дані вказують на доволі розгалужену ме-
режу шкіл з німецькою мовою навчання, які існували
на Волині наприкінці 1920-х рр. Однак ситуація з
німецькомовним шкільництвом зазнала істотних змін
на початку1930-х рр. Особливо виразно ці зміни спос-
терігались з призначенням у 1928 р. на посаду волинсь-
кого воєводи Г. Юзевського. Останній вважав при-
сутність німців на Волині постійною прихованою заг-
розою для польської політики на «східних кресах».
Воєвода розглядав німецьку меншину чужорідним еле-
ментом на теренах воєводства, а тому послідовно до-
тримувався визначених Міністерством внутрішніх
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справ «Директив польської внутрішньої національної
політики» (1926 р.) [11, 136–159]. Вони передбачали
поступове одержавлення німецького шкільництва та
постійний контроль над освітньо-культурними ініціа-
тивами волинських німців. На практиці це означало
поступову ліквідацію німецького приватного шкіль-
ництва і його заміну державною утраквістичною (поль-
сько-німецькою) школою.

На початку 1930-х рр. шкільний кураторіум Во-
лині вирішив ліквідувати канторські школи, а на їх
місці заснувати державні польсько-німецькі школи [1,
222]. Цьому сприяли і прийняті у 1932 р. закони «Про
шкільний устрій» та «Про приватні школи, наукові та
виховні заклади», що закони істотно обмежували
освітні ініціативи місцевих національних громад, ста-
вили їх під пильний контроль держави. Адже відтепер
відкриття приватних шкіл (а такими були більшість
німецькомовних шкіл на Волині) ставилось у за-
лежність від рішень Міністерства освіти та воєводсь-
ких адміністрацій.

Реалізація шкільної реформи 1932 р. привела до
істотного скорочення шкіл з німецькою мовою навчан-
ня на Волині. Всього за 4 роки (з 1932 до 1936 рр.) на
території Волинського воєводства було ліквідовано
біля 50 німецьких приватних шкіл [10, 284]. На місці
більшості з них виникли державні школи з польською
мовою викладання. Так, існуючу з 1927 р. в колонії
Користь Рівненського повіту початкову приватну шко-
лу з німецькою мовою викладання, концесіонером якої
була управа євангелістської парафії в Тучині, розпо-
рядженням кураторіуму від 15 квітня 1934 р. було зак-
рито, «оскільки з 1 серпня 1933 р. у Користі було
відкрито державну початкову школу з польською мо-
вою навчання та німецькою й українською мовами як
понаднормовими предметами» [12, 215–216].

Часто свої дії шкільний кураторіум пояснював тим,
що «навчальний і виховний рівень канторських шкіл
був незмінно низьким, господарські умови – злиденні,
канторами були та й надалі залишаються люди без учи-
тельської освіти і колишні вчителі державних почат-
кових шкіл, звільнені за професійну невідповідність»
[2, 153]. Так, у повідомленні рівненського повітового
старости від 1929 р. зазначалось, що причиною
звільнення з посади вчителя-німця початкової школи
колонії Топча, Межирічської гміни, який одночасно
виконував функції кантора євангелістської церкви, була
його «низька кваліфікація» [13, 47]. На його місце
шкільна влада призначила поляка, якому мешканці
колонії оголосили бойкот. Існувала практика закриття
канторських німецьких шкіл і в тих місцевостях на Во-
лині, де діяли державні школи. Так, 30 квітня 1936 р.
була закрита приватна однокласна школа з німецькою
мовою викладання в колонії Глинищі Луцького повіту.
Причину закриття навчального закладу шкільний ку-
ратор Є. Новіцький пояснив у листі до Міністерства
освіти: «Колонія Глинищі належить до району дво-
класної початкової державної школи в Кременці, до
якої будуть переведені всі діти, а дітям німецької на-
ціональності буде гарантовано вивчення рідної мови
та євангелістської релігії» [12, 186–187].

Нерідко приводом до ліквідації німецьких шкіл
було «порушення» дирекцією норм шкільних законів
від 11 березня 1932 р. Так, у звіті інспектора Л. Краєв-
ського, складеного ним за результатами перевірки при-
ватної школи з німецькою мовою навчання в Луцьку,
здійсненої 16 березня 1938 р. сказано: «Інспектована
школа, відповідно до статуту, має бути двокласна, а
насправді є трикласною (3 приміщення і 3 вчителя), а
з погляду навчальної програми вона швидше відно-

ситься до школи ІІІ-го ступеня, аніж І-го» [2, 153]. Крім
того, ним у журналах виявлені діти, «прізвища яких
викликають сумнів щодо того, чи є ці діти німецької
національності». Вказувалися прізвища С. Бальчевсь-
кого, О. Ліпінської – римокатолицького віросповідан-
ня, а також Т. Фібке і Н. Тарасюк – православного
віросповідання. Невдовзі ці діти були виключені зі
школи, а 9 квітня 1938 р. управа євангелістської па-
рафії, на утриманні якої вона перебувала, отримала
попередження про закриття.

Таке ставлення польської державної влади до
німецького шкільництва стало причиною загострення
стосунків місцевої адміністрації з німецькою грома-
дою Волині. Серед місцевих німців щораз частіше
виявлялось негативне ставлення до будівництва дер-
жавних початкових шкіл. Показовим є випадок, що
трапився у колоніях Гаразджа та Цезарин Луцького
повіту. Гмінна управа у Піддубцях, розпочинаючи бу-
дівництво державної початкової школи в Цезарині,
зібрала колоністів для обговорення справи та ініцію-
вання збору пожертв на неї. Місцеві німці вороже по-
ставилися до проекту, аргументуючи тим, що мають
приватні школи, в яких навчають учителі-німці, вихо-
вуючи дітей у суто німецькому дусі [3, 166]. Проти
концепції створення державних початкових шкіл ка-
тегорично висловлювався і лідер німецької громади
Волині луцький пастор А. Кляйндінст.

Дискримінація німецькомовного шкільництва на
Волині виявлялась не тільки у закритті канторських
шкіл і створенні на їх місці польських або утраквістич-
них державних шкіл, але й у тому, що державні орга-
ни не дозволяли будівництва та відкриття нових при-
ватних німецьких шкіл. Хоч прямої заборони не було,
воєводські контролюючі органи роками не затверджу-
вали проектної документації шкільних приміщень.
Нерідко німецька громада, не дочекавшись дозволу
воєводської адміністрації, розпочинала будівництво
школи без затвердженого проекту. Однак після закін-
чення будівництва влада роками не видавала дозволів
на експлуатацію приміщень. Так було у випадку зі
школами в колоніях Кам’янка Людвипільської гміни,
Костопільського повіту; Мар’янівка Рожищенської
гміни, Луцького повіту тощо [14, 24зв.]. Станом на
1936 р. десять німецьких шкіл на Волині очікували
дозволів воєводської адміністрації на введення в екс-
плуатацію їх нових приміщень.

З протестами проти дискримінації німецького при-
ватного шкільництва на Волині виступали німецькі
суспільно-політичні організації Польщі, передовсім
Рада німців у Польщі, на чолі з сенатором Е. Госба-
хом. Свій протест до Міністерства віросповідань і на-
родної освіти Польщі у 1936 р. направило провідне
політичне угрупування волинських німців «Національ-
не представництво на Волині». У зверненні, за підпи-
сом голови цієї партії А. Кляйнденста, зазначалося, що
після впровадження освітньої реформи 1932 р. (т. зв.
«єнджиєвичувки»), на Волині залишилось лише 29
приватних шкіл з німецькою мовою викладання. «Така
кількість шкіл, – йшлося в документі, – задовольняє
культурні потреби заледве третини німецького насе-
лення. Від усього серця прив’язана до своєї віри і на-
ціональності, німецька людність прагне дати своїм
дітям виховання в школі з німецькою мовою навчання
як такій, що відповідає її потребам» [14, 23]. Водно-
час у зверненні висловлювався протест проти дій Ку-
раторіуму луцького шкільного округу, який «у своєму
ставленні до німецького шкільництва керується помил-
ковим трактуванням закону й усіма способами протидіє
не тільки створенню нових шкіл з німецькою мовою
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навчання, але й піднесенню організаційного рівня іс-
нуючих шкіл» [14, 23зв.].

На Волині, внаслідок дій шкільних властей, на
середину 1938 р. з 7,5 тис. німецьких дітей шкільного
віку – 5,8 тис. не мали можливості навчатися рідною
мовою [2, 153]. Тому в місцевостях, де проживали ко-
лоністи, все більшого поширення набувало нелегаль-
не навчання німецьких дітей. Так, у відповідь на забо-
рону німецькій громаді с. Річище Дубнівського повіту
відкрити приватну школу в молитовному будинку, кан-
тор О. Льойшнер розпочав таємно навчати місцевих
дітей, за що його було оштрафовано на 100 зл. [15,
28]. У 1938 р. почастішали нелегальні виїзди німець-
ких дітей з Волині на літній відпочинок до Німеччи-
ни. Так, 1 липня 1938 р. лише з Костополя до літніх
таборів у Німеччину виїхали 34 дитини німецької на-
ціональності. Тоді ж, за ініціативи пастора Х. Шмідта
з Тучина Рівненського повіту, 30 дітей виїхали на кан-
ікули до Лодзького воєводства. Упродовж літа вони
проживали в сім’ях місцевих німців [16, 8].

Чергове загострення стосунків німецької громади
Волині з місцевою польською адміністрацією відбу-
лось у 1938 р., коли новим волинським воєводою було
призначено О. Гавке-Новака. У лютому 1939 р. ним
була проголошена нова Програма державної політики
на Волині, головна мета якої полягала у прискореній
полонізації краю. Об’єктом асиміляції, за задумом воє-
води, мали стати не лише українці, а й росіяни, чехи,
німці. О. Гавке-Новак ретельно дотримувався, визна-
чених ще 19 грудня 1938 р. Міністерством внутрішніх
справ, «Директив у ставленні до німецької меншини»,
в яких стверджувалося, що, по-перше, для розв’язан-
ня проблеми німецької меншини у сфері шкільництва
бажаним є зосередження дітей німецької національ-
ності в державних школах і лише за відсутності такої
можливості – у німецьких приватних; по-друге, у спра-
ві будівництва шкіл, проектів будинків для шкільних
цілей, як нових, так і вже наявних, властям І та ІІ інс-
танцій забороняється ухвалювати рішення без узгод-
ження з Міністерством внутрішніх справ; по-третє,
слід остаточно ліквідувати релігійні школи, заміняю-
чи їх на державні [3, 168].

Таким чином, дії польської влади по суті були спря-
мовані на повну ліквідацію німецькомовного шкіль-
ництва на Волині. До кінця 1930-х рр. на території
воєводства практично не залишилося державних шкіл
з німецькою мовою викладання. Всі вони були замі-
нені польськими або двомовними (польсько-німець-
кими) навчальними закладами.
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Ó×ÀÑÒÜ ÊÎÐÏÓÑÓ ÎÕÎÐÎÍÈ ÏÐÈÊÎÐÄÎÍÍß
Â ÀÊÖ²¯ «ÐÅÂ²ÍÄÈÊÀÖ²¯» ÄÐÓÃÎ¯ ÏÎËÎÂÈÍÈ

1930-õ ðð. ÍÀ ÂÎËÈÍ² Ó ÊÎÍÒÅÊÑÒ²
ÑÓÑÏ²ËÜÍÎ-ÏÎË²ÒÈ×ÍÎ¯ ÒÀ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯

ÏÎË²ÒÈÊÈ ÄÐÓÃÎ¯ ÐÅ×² ÏÎÑÏÎËÈÒÎ¯

У статті проаналізовано роль Корпусу охорони прикордоння у
проведенні «ревіндикаційної» акції на Волині у другій половині
1930-х рр. Мова йде про примусове окатоличення місцевого ук-
раїнського православного населення. Акція була ключовим елемен-
том державної політики Другої Речі Посполитої на теренах
східних воєводств, спрямована на їх полонізацію.
Ключові слова: Корпус охорони прикордоння, ревіндикація, ока-
толичення, полонізація, православна церква.

Сучасні українсько-польські відносини перебува-
ють у формі стратегічного партнерства та реалізують-
ся у всіх сферах співробітництва. Проте, історія дво-
сторонніх стосунків до початку 1990-х рр. не завжди
перебувала у цих рамках і характеризувалася не стільки
співпрацею, скільки переважно протиборством. Це
породило значну кількість невирішених проблем істо-
ричної пам’яті, що викликано недостатнім досліджен-
ня спірних тем двосторонніх відносин від зародження
до сучасності. До найбільш конфронтаційного періо-
ду українсько-польських стосунків належить міжвоє-
нний період, коли західноукраїнські землі – Східна
Галичина, Волинь, за умовами багатосторонніх угод,
за підсумками Першої світової війни, стали частиною
Другої Речі Посполитої. Справжньою «білою плямою»
в українській історіографії є діяльність Корпусу охо-
рони прикордоння (КОП) – військового формування,
основною функцією якого була охорона східного кор-
дону Польщі та забезпечення безпеки теренів прикор-
доння. Радикалізація державної політики Другої Речі
Посполитої у руслі «зміцнення польськості» на тере-
нах східних воєводств, в тому числі на Волині, прямо
пропорційно викликала репресивні дії КОП щодо
місцевого українського населення, в тому числі у
релігійній сфері. Корпус став фактичним виконавцем
акції «ревіндикації» – примусового окатоличення пра-
вославного населення, апогей якої припав на 1937–
1938 рр. Лише повне і неупереджене дослідження ролі
КОП у цих подіях та їхніх фактичних наслідків може
лише сприяти вирішенню ймовірних польсько-украї-
нських суперечностей у контексті історичної пам’яті
сьогодні, що надає цьому дослідженню актуальності.
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Джерельною базою дослідження є матеріали Дер-
жархівів Волинської та Рівненської обл. Тема частко-
во висвітлена на сторінках тогочасної преси, зокрема,
газет «Warszawski Dziennik Narodowy», «Діло» тощо.
У науковій історичній літературі проблематика част-
ково розглянута у працях українських істориків
Ю. Крамара, О. Никончука [1], В. Комара [2], М. Ку-
черепи [3], а також польської дослідниці М. Папє-
жинської-Турек [5]. Оперуючи всією різноманітністю
документів, фактів, у дослідженні поставлено мету по-
казати роль КОП в акції примусового окатоличення
православного населення на Волині у другій половині
1930-х рр. у контексті специфічної суспільно-політич-
ної і національної політики Другої Речі Посполитої.

Корпус охорони прикордоння протягом усього
періоду діяльності брав активну участь у проведенні
польської національної політики на Волині, яка у на-
ціональній політиці Другої Речі Посполитої посідала
особливе місце. Протягом 1928–1937 рр., під керівниц-
твом воєводи Г. Юзевського на цій території здійсню-
вався політичний експеримент, який був санкціонова-
ний главою держави Ю. Пілсудським. Теоретичною
базою для нього стали концепції прометеїзму та ідеї
польсько-українського порозуміння, які пов’язували-
ся із традиціями Варшавського договору 1920 р. Ме-
тоди реалізації національної політики щодо українців
у цьому воєводстві були викладені у «волинській про-
грамі», виголошеній Г. Юзевським 2 грудня 1929 р. в
Луцьку на нараді керівників східних воєводств [1, 95].

Відкидаючи ендецькі теорії національної асимі-
ляції, Г. Юзевський намагався виховати в українців
почуття лояльності до Польської держави. Завданням
політичної діяльності воєводи була державна асимі-
ляція українців. На Волині, згідно програми, вона мала
здійснюватися одночасно у всіх галузях політичного,
громадського, національного, релігійного, освітнього,
самоврядного й економічного життя. Г. Юзевський був
переконаний, що виконання цієї мети може бути досяг-
нуто на основі так званої «польсько-української
співпраці». Слід зазначити, що 1935 р. став періодом
найбільших досягнень у діяльності воєводи й водночас
початком його поразки [2, 57]. Саме на другу половину
1930-х рр. припало загострення дискримінаційної полі-
тики польської влади відносно до українців. Після смерті
Ю. Пілсудського 1935 р., свої позиції у Польщі поси-
лили військові, які підтримували більш радикальні
концепції реалізації національного курсу держави. Це
пояснювалося спробами нейтралізації проблем внут-
рішньої та зовнішньої безпеки держави. Особливо це
стосувалося вирішення українського питання, що мало
відбуватися шляхом зміцнення польської присутності
у всіх сферах суспільно-політичного, економічного,
культурного та релігійного життя українців.

Найбільш негативну позицію щодо останніх зай-
мав Корпус охорони прикордоння [3, 89], який і став
основним виконавцем радикальної політики польської
влади на Волині у другій половині 1930-х рр., насам-
перед одіозної акції примусового окатоличення украї-
нського населення. На думку командувача бригади
КОП «Волинь» полковника Красіцького, питання пра-
вославної церкви на Волині було вагомою частиною
політики щодо «національних меншин». Вирішення
одного безпосередньо вимагало вирішення іншого:
знищення православної церкви ставало безпосереднім
наслідком повної полонізації українців [4, 8].

У польських джерелах примусове окатоличення
українського населення має назву «акція ревіндикація»
[5, 261] і поділяється на три фази – 1919–1939 рр.,
1929–1934 рр., 1937–1938 рр. [6, 22]. Вона вписувала-

ся у загальну політику Другої Речі Посполитої щодо
православної церкви, метою якої було обмеження її
політичного, суспільного впливу та розірвання зв’язків
із «національними меншинами» – білорусами, росія-
нами й українцями. Хоча останні, за даними загально-
національних переписів населення у Польщі (1921 р.,
1932 р.), на території східних воєводств держави, на-
справді, становили більшість [7, 181; 8, 78]. Важли-
вим мотивом вважалося вороже ставлення до право-
слав’я, яке пов’язувалося й асоціювалося із царською
Росією та її конфесійною політикою щодо поляків
після поділів Речі Посполитої у кінці ХVІІІ ст.
Найбільш одіозною вважається третя фаза «ревінди-
кації» 1937–1938 рр., метою якої була цілковита по-
лонізація східних теренів Другої Речі Посполитої, а
також максимальне зміцнення польського культурно-
го впливу. Особливим її завданням на цьому етапі ста-
ло «повернення до польськості всього, що було
польським» [5, 261]. При цьому мова йшла про так
званих «винародованих» поляків [9, 4], кількість яких
необхідно було зменшити чи взагалі анулювати [6, 15].
У першу чергу, це стосувалося повернення до «віри
предків» тих груп населення, які з тих чи інших при-
чин втратили свою польську національну свідомість і
були нібито «зрутенізовані» («зукраїнізовані»).

Підтримувала проведення політики «ревіндикації»
на Волині тогочасні польські преса, організації, това-
риства, особливо «Stronnicto narodowe». Релігійне «на-
вернення» «винародованих» поляків на території «ук-
раїнської» Волині, незважаючи на традиційну вже то-
лерантність політики воєводи Г. Юзеського, оцінюва-
лось як досить позитивне для польської державності
явище [10, 8]. Наводився факт, що за часів царської
Росії (Волиська губ.) відсоток католиків (тобто, по-
ляків) був штучно занижений: якщо на території Тер-
нопільського воєводства кількість поляків становила
50%, то у Волинському – 16,5%, Поліському – 15%. В
цілому, досить критично оцінювалася політика Олек-
сандра ІІІ, що заохочував перехід католиків та греко-
католиків у православ’я. За підрахунками, на Волині
налічувалося біля 400 місцевостей, де мешкали 100–
150 тис. «рутенізованих» поляків.

Досить повно ілюструє «навернення до польсь-
кості» протокол ревіндикаційного засідання у с. Малі
Загайці гміни Дедеркали, Кременецького повіту від
30 січня 1937 р. На ньому були присутні 57 осіб під
керівництвом жителя військової осади Сенкевіче
Й. Пустельняка. Зміст підсумкового акту досить про-
зорий: «Ми, нижче підписані, жителі села Малі Захайці
та околиць, “винародовані” царсько-російською вла-
дою поляки, повертаємося до римо-католицької віри,
підтверджуємо свою польську етнічну приналежність
і на цій підставі, що наші предки були поляками, ми
теж хочемо ними бути. Крім цього, вимагаємо прове-
дення ревіндикації пастви у Малих Загайцях у римо-
католицьку віру, що підтверджуємо власними підпи-
сами» [10, 9].

Ревіндикаційна акція КОП на теренах Волинсько-
го воєводства найбільшою мірою стосувалася прикор-
донних повітів– Здолбунівського, Рівненського та Кре-
менецького. Методи, які застосовувалися ним, були
найрізноманітнішими: від адміністративного тиску –
до відвертого залякування та погроз. Досить часто
КОП застосовував моральний й матеріальний шантаж.
Наприклад, видавалися розпорядження звільняти з
роботи православних християн і не приймати їх, поки
вони не перейдуть у римо-католицьку віру [11, 25].
Солтис із с. Молотків Кременецького повіту отримав
запевнення місцевого командування КОП, що, в разі
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прийняття католицизму, йому буде підвищено заробіт-
ну плату і пенсію. У протилежному випадку влада по-
грожувала звільненням із займаної посади [11, 34]. Во-
сени 1937 р. Корпус розпочав кампанію насильницько-
го перехрещування православних у католиків, так зва-
ний конверсійний рух, що здійснювався брутальними
репресивними методами [11, 97]. Нерідко траплялося
так, що спочатку копівцями складалися списки усіх меш-
канців сіл, прізвища яких закінчувалися на «-ський» чи
«-вич», а далі погрозами або силою їх змушували зрек-
тися православ’я і стати римо-католиками.

Яскравим прикладом конверсійного руху є сумно-
звісна акція примусового окатоличення православного
населення в с. Гриньки Кременецького повіту, очолю-
вана підрозділами Корпусу. Під приводом боротьби з
антидержавним елементом, члени КОП змусили прий-
няти католицизм 35 українських православних родин
(116 осіб) [2, 63]. За свідченням копівців, приводом
до таких дій було знищення невідомими особами де-
корацій під час щорічного свята КОП, що припадав на
день вшанування ікони Божої Матері Честоховської
[12, 5]. Одночасно поширювалися провокаційні чутки
про те, що в село прибуде каральна військова експеди-
ція, яка здійснить масову пацифікацію. Після цього мало
відбутися примусове виселення усіх підозрюваних осіб,
звинувачених у найменшій нелояльності до польської
державності [13, 3]. До таких відносилися, в першу
чергу, ті, хто передплачували українські видання, які
виходили у Львові. Загалом лише в Кременецькому
повіті впродовж 1937 р. КОП було силоміць перехре-
щено 2700 осіб [14, 2]. До половини лютого 1938 р.,
внаслідок посилення колонізаційних заходів, у Гринь-
ках і навколишніх селах перейшли в католицизм біля
400 українців. У сусідніх населених пунктах з Лано-
вецької парафії християнами латинського зразка ста-
ли 900 осіб, при цьому із с. Козачки – 270 [15, 6].

Події у с. Гриньки викликали рішучий протест з
боку українських політичних угрупувань. Посол у
Сеймі від Галичини С. Баран 11 лютого 1937 р. звер-
нувся із запитом до міністра внутрішніх справ Польщі
[13, 3], яким вимагав негайного припинення терору з
боку КОП щодо православного населення Гриньок і
призначення урядового розслідування цієї справи. Го-
лова Української парламентської репрезентації Волині,
посол С. Тимошенко 5 січня 1938 р. виїхав до Гри-
ньок, аби на місці вивчити усі обставини подій, які відбу-
валися у жовтні–грудні 1937 р. Однак місцеве коман-
дування КОП відібрало у нього перепустку і заявило,
аби «він негайно залишив с. Гриньки і ні з ким не зв’я-
зувався, особливо із тими, хто 19 грудня 1937 р. пе-
рейшов у римо-католицьку віру» [16, 198]. При цьому
«справу Гриньок», натиску КОП та втручаня ендець-
кого крила політичного руху у ревіндикацію польська
преса називала легендами. Підкреслювалася значна і
висока роль Корпусу у підтримці усього «польського»,
але жодного тиску та репресій, на думку журналістів
польських видань, він не здійснював [17, 4].

На початку 1938 р. тодішній член Центрального
комітету Українського національно-демократичного
об’єднання – Б. Козубський отримав від проводу партії
листа з проханням зібрати інформацію про примусове
перехрещення православних на католиків, яке здійсню-
вав КОП у прикордонних повітах воєводства [19, 3].
За свідченням політика, окрім Гриньків, акція ревін-
дикації активно реалізувалася КОП у селах Козачки,
Юсківці, Осники, Малі Русковці, Ланівці, Шумбар,
Білозірка Кременецького повіту [6, 15].

Характерною рисою ревіндикаційного руху на
Волині була його масовість. Нерідко здійснювалося

переведення у римо-католицьку віру цілих сіл. Коман-
дувач полку КОП «Здолбунів» у повідомленні від 18 січня
1938 р. рапортував про 113 «ревіндикованих» на терені
повіту осіб [16, 199]. У той самий час католиками стали
96 українців с. Малі Загайці Кременецького повіту [10,
9]. Масова урочиста ревіндикація за участю КОП відбу-
лася і в с. Залаве та околицях Сарненського повіту
1938 р. Причому, на пам’ять про це, у селі був споруд-
жений на місці переносного вівтаря костелу цементо-
вий пам’ятник [19, 3]. В цілому, акція прилучила до
«польськості» на Волині біля 3 тис. осіб [17, 4].

Проте, «ревіндикація» була лише однією стороною
радикалізації політики Другої Речі Посполитої на те-
ренах східних воєводств. Із середини 1930-х рр. у при-
кордонних повітах Волинського воєводства Корпусом
охорони прикордоння встановлені різноманітні обме-
ження для українців, які стосувалися не лише можли-
востей вільного пересування, але й діяльності їхніх
cуспільно-політичних і культурних організацій, зокре-
ма «Просвітянських хат» і «Рідних хат» [4, 6]. Гро-
мадським життям на землях Волині відтепер керували
не стільки представники місцевої пропольської адмі-
ністрації, скільки польські військовики, в тому числі
КОП. Якщо раніше українці все ж могли зайняти дер-
жавну посаду, в тому числі шляхом добровільного
прийняття католицизму, від середини 1930-х рр. такі
випадки стають поодинокими [4, 9].

Репресивна діяльність Корпусу спричинила
конфлікт між керівництвом формування і волинським
воєводою Г. Юзевським. КОП був незадоволений лібе-
ральною політикою останнього, виражаючи занепокоє-
ння, чи всі дії адміністрації відповідали національним
інтересам і принципам Другої Речі Посполитої [4, 3].
Намагаючись перехопити ініціативу, воєвода подав до
Міністерства військових справ скаргу на КОП, якою
докладно описав, здійснені Корпусом, зловживання.
Воєвода звинувачував військових у тероризуванні
місцевого населення. Натомість розвідка КОП повідом-
ляла центральне військове керівництво: «Воєвода
Юзевський вирішив оголосити відкриту війну керів-
ництву КОП, з метою запобігти, на думку воєводи,
деструктивній політиці» [20]. Проте, вищі чини Польщі
діяли у протилежному до амбіцій і планів Г. Юзевсь-
кого курсі. 10 березня 1938 р. прем’єр-мінстр С. Скла-
довський дозволив Корпусу й надалі проводити «кон-
версійний рух».

Внаслідок поданого Командувачем округу № 2
(Люблін) генералом М. Сморавінським до Міністер-
ства військових справ рапорту, волинського воєводу
Г. Юзевського було звільнено і переведено на анало-
гічну посаду у Лодзь. На його місце призначили О. Гав-
ке-Новака, який став заручником політики військових
[21]. Своєю подальшою діяльністю він перекреслив
усі здобутки політичного експерименту свого поперед-
ника, дотримувався лінії КОП, чим загострив і так
досить напружені польсько-українські відносини. Пе-
рехопивши в уряді ініціативу в національній політиці
щодо українців, військове командування Збройних сил
Другої Речі Посполитої підготувало програмний до-
кумент, яким узагальнило весь досвід політики
«зміцнення польськості» та розробило програму по-
дальшої асиміляції етнічних меншин. Він був представ-
лений наприкінці 1938 р. генералом Т. Каспжицьким
під назвою: «Тези міністра військових справ про на-
ціональне питання в Галичині й на Волині». Документ
передбачав перетворення православної церкви в
інструмент полонізації. Зміцнення польського елемен-
ту в Західній Україні, на думку військових, мало відбу-
ватися зокрема шляхом збільшення мережі католиць-
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ких костелів і піднесення авторитету польської мови й
культури в усіх сферах суспільно-політичного життя.
Особливе місце в реалізації цих заходів і надалі відво-
дилося КОП [2, 64].

Напередодні Другої світової війни українсько-
польські відносини на Волині вкрай загострилися. Дер-
жавні документи керівництва Другої Речі Посполитої
підкреслювали необхідність боротьби із національним
білоруським, українським рухом і всіляко підтримували
здійснення подальшої експансії польської культури в
краї. Позицію Корпусу в цьому питанні красномовно
озвучив командувач полку «Сарни» Платовіч-Плахта
на конференції із прикордонних справ у 1939 р. Скеп-
сис у ставленні до національних меншин переріс у
відверте українофільство. Питання етнічної приналеж-
ності та віросповідання, на його думку, були ключови-
ми у питаннях володіння нерухомістю, отримання па-
тенів на ведення господарської і торговельної діяль-
ності (обмеження кооперації), при влаштуванні на ро-
боту. Поділяючи українське населення на три категорії
(«українець», «русин», «тутейший»), він висловив
одіозну думку, що на території Сарненського і Косто-
пільського повітів не повинно бути жодного представ-
ника цієї національності, ставлячись, на противагу до
проживання німців на цій території, як до чогось на-
лежного. Небезпеку для КОП, окрім православної цер-
кви, становила діяльність греко-католицької, яка ста-
ла справжнім осередком українського національного
руху, тому ставилося завдання протидіяти утворенню
її парафій на території Волинського воєводства [4, 32].

Незважаючи на те, що основним завданням КОП
було забезпечення безпеки східних державних рубежів
Другої Речі Посполитої, він став активним інструмен-
том проведення національної політики Польщі на те-
ренах «східних кресів». У руслі виконання завдань
державної асиміляції, полонізації, військове формуван-
ня стало основним виконавцем акції примусового ока-
толичення українського населення, що у польських
джерелах має назву «акція ревіндикації». Її метою було
«повернення» до «віри предків» «зрутенізованих» по-
ляків. Кременецький, Здолбунівський та Рівненський
повіти Волинського воєводства стали основними аре-
алами проведення цієї політики на Волині. При цьому
найбільш яскраво демонструє виконання КОП «ревін-
дикації» сумнозвісні події у с. Гриньки Кременецько-
го повіту наприкінці 1937 р., що викликали протест з
боку української політичної еліти, проте, так і не зуст-
ріли засудження серед польського керівництва. Навпа-
ки, підтримуючи дії КОП, влада Польщі заохочувала
подальшу радикалізацію політики формування на те-
ренах східних воєводств, зокрема і дій польської адмі-
ністрації загалом. Відтак, саме практичні наслідки
«ревіндикації» стали одним із основних приводів до
загострення міжнаціональних суперечностей на Во-
лині напередодні Другої світової війни, апогеєм яких
став українсько-польський конфлікт 1943 р.
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(äðóãà ïîëîâèíà 1950-õ ðð.)

У статті проаналізовані зміни у складі населення Галичини дру-
гої половини 1950-х рр. Визначаються причини і характер міжет-
нічної взаємодії, в умовах радянізації західноукраїнських облас-
тей, а також вплив процесу десталінізації на формування посе-
ленської структури населення регіону.
Ключові слова: демографія, депортації, урбанізація, конфлікт,
Галичина.

Смерть Й. Сталіна 1953 р. спричинила боротьбу за
владу у вищих ешелонах радянської країни, причому
ситуація в Галичині використовувалася як засіб тиску
на опонентів. Так, Л. Берія ініціював схвалення ЦК
КПРС низки постанов політичного характеру, насам-
перед стосовно окремих республік, що дало підставу
розглядати їх як початок «десталінізації» та реформу-
вання радянської системи. Він відводив особливу роль
і західним областям УРСР, де акумулювався значний
протестний потенціал. Не випадково ця тема була виз-
начальною й у діях Л. Берія як до, так і після схвален-
ня постанови президії ЦК КПРС від 26 травня 1953 р.
про політичну і господарську ситуацію в західних об-
ластях України. В ній зокрема було підкреслено не-
ефективність колгоспів, які «мають низькі доходи, що
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знижує матеріальний добробут колгоспників», які ще
й обкладені великими податками, без врахування еко-
номічного стану колгоспів. На підтвердження різкого
зростання незадоволення населення радянською
дійсністю, зазначалося, що «тільки за три місяці 1953 р.
воєнною цензурою конфісковано біля 195 тис. листів,
адресованих за кордон із західних областей України,
які містять негативні висловлювання про діяльність
місцевих органів влади». Про виняткове значення за-
хідних областей України в реалізації програми Л. Берії
засвідчують також його спроби змінити тактику бо-
ротьби з підпіллям, на чолі з ОУН. Проблема припи-
нення збройного протистояння та спроба «пацифікації»
Галичини розглядалися у контексті усунення перекру-
чень у національно-релігійній політиці та послаблен-
ня економічного тиску [1, 403]. Розстріл Л. Берія та
подальша боротьба за владу у СРСР призвели до по-
силення процесу десталінізації, який, поміж іншого,
супроводжувався амністією частини в’язнів і зняттям
режиму спецпоселень.

Окремі аспекти демографічної динаміки населен-
ня Галичини представлені у роботах В. Барана, В. Да-
ниленка, І. Романюка, О. Ленартовича, М. Чоповсько-
го, О. Малярчука [2–11] та ін.

У другій половині 1950-х рр. органами держбез-
пеки відзначалося збільшення кількості амністованих
колишніх вояків УПА, які поверталися до місць пос-
тійного проживання у Галичині. Тільки до Львівської
області 1956 р. повернулися біля 7 тис. осіб, засудже-
них за антирадянську діяльність. Повернення колишніх
оунівців створювало напружену обстановку в західно-
українських областях, через їхнє працевлаштування та
забезпечення житлом, оскільки в їхніх колишніх бу-
динках були розміщені переселенці з Польщі, Чехо-
словаччини, актив колгоспників, адміністративні і
культурно-просвітницькі заклади. Крім того, значна ча-
стина будинків була розібрана при переселенні колгос-
пників у східні райони. Частина з тих, хто повернули-
ся, виступали проти місцевих активістів, іноді вдаю-
чись до погроз і насильства, з підпалами будівель.
Мали місце випадки, коли амністованих виганяли із
сіл, погрожували помстою за вбивства родичів, а дех-
то просив озброїти їх для захисту від амністованих [12,
88]. З Тернопільської обл., станом на 15 жовтня, вибу-
ли 1519 осіб, які повернулися з місць позбавлення волі,
але були вороже зустріті односельцями [13, 46]. На
1 липня 1956 р. у Дрогобич повернулися зі спецпосе-
лень 4473 осіб, з яких 3529 почали працювати, а 664
працездатних не приступили до роботи. На 20 жовтня
1956 р. з місць ув’язнення до Тернопільської обл. по-
вернулися 9872 особи. З прибулих, за межі області
вибули 1743 особи [13, 86].

Відповідно до інформації про «хід роботи з вид-
ворення з області колишніх учасників ОУН» секрета-
ря Станіславського обкому КПУ Я. Лисенка від
23 квітня 1957 р., в області була створена комісія, що
протягом січня–лютого 1957 р. переглянула всі кримі-
нальні справи колишніх учасників ОУН, які поверну-
лися, та прийняла рішення відправити до місць ув’яз-
нення 67 і виселити за межі регіону 369 осіб. За пер-
шою категорією, матеріали надіслано на 59 осіб, з яких
17 затвердили на повернення, 38 перевели до другої
категорії і на 4 не отримали рішення. Із затверджених
17 осіб, до місць ув’язнення повернули 11, за межі
УРСР виселили 2 і 4 особи оголосили в розшук. За
другою категорією, комісія затвердила до виселення
за межі області 347 і ще, переведених з першої, 38 осіб.
З цих 385 осіб, за межі області виїхали за переселен-
ням 28, за оргнабором – 39, самостійно – 149, за скоєні

злочини заарештовані 7 і залишені для оперативної
роботи 15 осіб. На 20 квітня 1957 р. в області залиша-
лися 147 осіб, які підлягали виселенню [14, 14–15].

За інформацією секретаря Тернопільського обко-
му КПУ В. Лисенка про проведену роботу серед ко-
лишніх оунівців, які повернулися з ув’язнення, у січні
1957 р. спецкомісія вирішала виселити за межі області
305 осіб, з яких республіканською комісією рішення
затвердили по 260. Три особи категорично відмовля-
лися виїжджати, мотивуючи це повним відбуттям по-
карання та вимагаючи «показати закон, на основі яко-
го, їх примушують переселитися з рідних сіл». Сім осіб
від виїзду не відмовилися, але область не залишили,
постійно змінюючи місце проживання. Партійно-ра-
дянський актив вимагав вжити заходів для переселен-
ня цих осіб, оскілки «вони негативно впливають на
нестійких колгоспників» [14, 16–17].

До районів Львівської обл. спецпоселенці повер-
талися без довідок про звільнення, заявляючи, що їм
їх не видали. По Турківському району повернулися 226
осіб, значна частина яких відмовлялася їхати за орг-
набором до Східної України. Часто колишнім спецпо-
селенцям поверталися їхні будинки та худоба. Під час
розгляду у судах питань щодо повернення майна, прий-
малися подеколи рішення про виселення шкіл, мед-
пунктів, сільрад тощо, на користь колишніх спецпосе-
ленців. У ряді випадків такі рішення підтримувалися
місцевими органами влади [12, 107–111]. Поруч із цим,
мали місце випадки, коли тих, хто повертався з місць
позбавлення волі, зустрічали як великомучеників, ото-
чуючи їх повагою та турботою. Інколи, шляхом шан-
тажу, погроз або за «добровільною домовленістю»,
вони займали, конфісковані у них, будинки та вимага-
ли повернення вилученого майна [13, 89].

У пропозиціях щодо порядку розгляду справ осіб,
які знаходилися на спецпоселеннях у віддалених рай-
онах СРСР, завідувача адміністративним відділом ЦК
КПУ М. Кузнецова від 16 січня 1958 р. відзначалося,
що за 1944–1952 рр. з території західноукраїнських
областей були виселені на спецпоселення 203662 осо-
би, у тому числі учасники ОУН, «бандпособники» та
члени їхніх сімей – 182643 осіб, куркулів та членів їх
сімей – 12135, ієговістів і членів їх сімей – 8984. Ста-
ном на 1 січня 1958 р., до західноукраїнських облас-
тей з них повернулися 13994 особи, звільнені за рішен-
нями суду. Крім того, на основі Указів Президії ВР
СРСР і постанов РМ СРСР, зі спецпоселень також була
звільнена частина осіб цієї категорії, без права повер-
нення до західноукраїнських областей. У місцях спец-
поселень, на момент укладення документу, залишали-
ся майже 150 тис. осіб. Лише за 1957 р. надійшли 27
тис. заяв про звільнення зі спецпоселень. Так, М. Куз-
нецов відзначав, що, приймаючи до уваги позитивне
ставлення до праці частини колишніх спецпоселенців,
доцільно видати Указ Президії ВР СРСР, яким надати
право виконкомам Волинської, Дроїбицької, Закар-
патської, Львівської, Рівненської, Станіславської, Тер-
нопільської і Чернівецької обласних Рад депутатів тру-
дящих розглядати питання про зняття обмежень зі
спецпоселення осіб, які виявили себе позитивно на
виробництві та видати постанову РМ СРСР про поря-
док застосування цього Указу, із визначенням права
приймати рішення щодо звільнення зі спецпоселень,
без обмеження місця проживання або без права по-
вернення до Волинської, Дрогобицької, Закарпатської,
Львівської, Рівненської, Станіславської, Тернопільсь-
кої і Чернівецької обл., а осіб, які порушили це обме-
ження, видаляти в адміністративному порядку. За да-
ними М. Кузнецова, на 1 січня 1958 р. до західноук-
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раїнських областей повернулися з місць позбавлення
волі понад 57 тис. осіб, засуджених за співробітницт-
во з ОУН [15, 9–10].

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 19 трав-
ня 1959 р. про зняття обмежень зі спецпоселення і
звільнення з-під адміністративного нагляду органів МВС
пособників націоналістичного підпілля та членів їх сімей
встановлювалося, що зняття обмежень не тягнуло за
собою повернення їм конфіскованого майна і можли-
вості повернутися на попереднє місце проживання.
Протягом 1959 р. відзначалося багато фактів, коли спец-
поселенці, після повернення, самовільно займали бу-
динки та земельні ділянки, що колись їм належали.
Крім того, колишні спецпоселенці подали чимало заяв
щодо повернення раніше конфіскованого у них май-
на. Все це, на думку радянських урядовців, негативно
відбивалося на трудовій активності колгоспників. Тому
керівники місцевих обкомів партії звернулися до ЦК
КПУ, з проханням заборонити повернення спецпосе-
ленців. Свою думку вони мотивували відсутністю жит-
лової площі для них та наявністю достатньої кількості
робітників, що не дозволяло забезпечити роботою осіб,
які поверталися зі спецпоселень [16, 35].

У листі Голови Президії Верховної Ради СРСР
К. Ворошилова та Секретаря Президії Верховного
Суду СРСР М. Георгадзе від 24 жовтня 1959 р., на ім’я
голови КДБ при Раді Міністрів СРСР Шелепіна відзна-
чалося, що, відповідно до постанов Уряду СРСР, з
Львівської обл. протягом 1944–1951 рр. були виселені
14876 сімей (39959 осіб, з них бандитів-терористів –
12279, засуджених бандитів ОУН та «бандпособників»
– 13693, бандитів і зрадників – 12740, ієговістів – 863,
куркулів – 384). У зв’язку з Указами Президії Верхов-
ної Ради СРСР про зняття судимості, від 1956 р. до
Львівської обл. повернулися 2308 сімей (6504 особи).
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 19 травня
1958 р. передбачалося, що спецпоселенці могли по-
вертатися в місця, звідки вони були виселені, тільки за
дозволу місцевих рад, але спецпоселенці повертали-
ся, як правило, сім’ями і тільки після повернення звер-
талися за дозволом на право проживання у цих місцях.
Наприкінці 1950-х рр. деякі спецпоселенці, які ще зна-
ходилися у місцях спецпоселень, писали листи кол-
госпникам, в яких вимагали звільнити їхні будинки,
оскільки вони зняті з обліку та незабаром повернуть-
ся до рідних сіл. У зв’язку з цим, секретар Львівсько-
го обкому КП України М. Лазуренко у травні 1959 р.
звернувся до ЦК КПУ, з проханням вирішити це пи-
тання, шляхом встановлення відповідальності за са-
мовільне повернення спецпоселенців у місця, звідки
вони були виселені [16, 40].

Між тим, в окремих областях УРСР (особливо у
Тернопільській, Станіславській, Рівненській), за умов
масового повернення колишніх спецпоселенців, невре-
гульованості питання повернення їм майна та житло-
вих приміщень, істотного розмаху набуло самовільне
будівництво житла. На громадських землях колишніх
хуторів Бучацького, Підгаєцького та Заложцівського
р-нів, Тернопільської обл. самовільні забудовники
створили окремі населені пункти. Не маючи у розпо-
рядженні засобів для боротьби з самовільними забу-
довниками, сільські ради змушені були звертатися до
народних судів, із заявами щодо притягнення винних
до кримінальної відповідальності за самоуправство.
Втім, суди були обмежені санкцією ст. 154 КК УРСР,
що передбачала можливість застосування до засудже-
них виправно-трудових робіт на строк до 3-х місяців
або штраф до 300 крб. Постанови про знесення само-

вільно збудованих будинків та інших споруд суди були
приймати не вправі, оскільки це не було передбачено
законом. Враховуючи увагу партії й уряду до справи
планового житлового будівництва, голова Верховного
Суду УРСР Ф. Глух вважав за необхідне прийняти
Постанову РМ УРСР «Про боротьбу з самовільним
будівництвом в сільській місцевості». Відведення зе-
мельних ділянок, керівництво і контроль справою бу-
дівництва сільських населених пунктів, згідно з дію-
чим Положенням «Про порядок відведення земельних
ділянок під забудову сільських населених пунктів Ук-
раїнської РСР», затвердженого Постановою РМ УРСР
від 28 травня 1947 р., здійснювали виконавчі комітети
сільських і районних рад депутатів трудящих. На дум-
ку Ф. Глуха, лише до їх компетенції можна було віднес-
ти вирішення питань відносно правомірності зведен-
ня будівель і застосування заходів до осіб, які поруши-
ли встановлений порядок забудови сільських населе-
них пунктів. У проекті постанови «Про боротьбу з са-
мовільним будівництвом в сільській місцевості»
відзначалося, що споруди, збудовані після прийняття
відповідної постанови без дозволу виконкомів місце-
вих рад, мають бути знесені, а їх мешканці виселені в
адміністративному порядку. Такі рішення мали ухва-
лювати виконкоми сільських рад, але сили вони б на-
бували тільки після затвердження виконкомами ра-
йонних рад. На добровільне звільнення приміщень у
проекті відводилося до 2 місяців. Особи, які само-
вільно зайняли земельні ділянки для будівництва, мали
бути оштрафовані на суму до 2 тис. крб. [17, 14–18].

У доповідній записці прокурора УРСР Д. Пана-
сюка від 7 лютого 1959 р. вказувалося, що, проведе-
ною Прокуратурою УРСР, перевіркою встановлено: в
ряді районів Тернопільської обл. мали місце численні
факти порушення постанови Ради Міністрів УРСР від
27 березня 1957 р. «Про заходи забезпечення виконан-
ня плану будівництва в колгоспах Української РСР на
1957 рік» та постанови ЦК ВКП(б) і РНК СРСР від 27
травня 1939 р. «Про заходи охорони громадських зе-
мель колгоспів від розбазарювання». У Тернопільській
обл. знаходилися 3172 хутори, з яких 537 рішенням
виконкому обласної Ради депутатів трудящих від
4 липня 1958 р. визнано населеними пунктами, а ще 2365
хуторів (6221 господарство) – підлягали заселенню.
Така значна мережа хуторів, на думку Д. Панасюка,
розкиданих серед колгоспних ланів, часто на значній
відстані від сіл, вносила дезорганізацію в роботу кол-
госпів і позбавляла місцеві органи можливості забез-
печити правильне колгоспне землекористування й охо-
рону колгоспної власності від розкрадання. Пере-
віркою були встановлені й факти самовільної забудо-
ви на колгоспних землях, у місцях колишнього розта-
шування хуторів, знесених в 1949 і 1950 рр. Деякі осо-
би, які в порядку переселення виїхали до південних
областей УРСР, у 1957–1858 рр. почали повертатися
на старі місця мешкання та будувати на колгоспних
землях житло. Так, за 2–3 роки знову виникли с. Коро-
лівка Товстенського р-ну, хутори Пожежа, Рублин,
Повія Золотопотоцького р-ну, с. Антонівка Шумсько-
го р-ну, в яких самовільно збудовано 110 житлових
будинків. Особи, які повернулися із заслання, де були
на спецпоселенні, масово будували житлові будинки
на колгоспних землях. У с. Антонівка, де мали місце
ворожі антирадянські прояви і яке у 1950 р. було цілком
зруйноване, а мешканці частково переселені в Михай-
лівський р-н, Запорізької обл., частково вислані на
спецпоселення, за останні роки, без дозволу відповід-
них місцевих органів, збудували 20 нових житлових
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будинків і 14 тимчасових приміщень. Відповідно до
постанови Ради Міністрів УРСР від 27 березня 1957 р.,
було заборонене нове будівництво на хуторах, які
підлягали заселенню. Однак в Тернопільській обл.
продовжувалося масове будівництво на хуторах. Д. Па-
насюк відзначав у 1959 р., що за останні 2–3 роки
тільки в 12 районах Тернопільської обл. було само-
вільно збудовано 632 нових будинки. Це стосувалося
Бучацького, Золотопотоцького, Почаївського та інших
районів [17, 19–24].

Загалом, повернення колишніх спецпоселенців на
територію Галичини, попри всі перешкоди, наприкінці
1950-х рр. було, в основному, завершене. Не маючи
наміру розв’язувати нове масштабне протистояння з
місцевими жителями (з можливою перспективою зас-
тосування зброї) та відчуваючи, що радянська влада в
регіоні вже досить зміцніла, керівництво СРСР і УРСР
відмовилося від нових масштабних депортацій. За ра-
хунок повернення значної частини колишніх спецпо-
селенців та здійснення ними самовільної забудови, на
території регіону виникли нові хутори, побудовані на
колгоспних землях, хоча під час повернення спецпо-
селенців загострювало конфлікти, пов’язані з перероз-
поділом житла.
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Стаття написана на основі польових етнографічних матеріалів
з сіл Галицького р-ну, Івано-Франківської обл. У ній проаналізо-
вано звичаї та традиції, які пов’язані із другим Святим вечором.
Ми розглянули і охарактеризували підготовку родини до Свято-
го вечора, що містить приготування куті та інших ритуальних
страв, їх символіку та споживання. Автор звернув увагу на струк-
турно-функціональне та духовно-релігійне значення «дідуха»,
його часову трансформацію з обжинкового снопа до декоратив-
ного. Також було розглянуто його семантичну роль у системі
культу померлих родичів.
Ключові слова: Опілля, дідух, Святий вечір, повір’я, узвар, свічка.

Актуальність обраної теми зумовлена недостатнім
науковим аналізом проблеми звичаїв і традицій, по-
в’язаних із другим Святим вечором. Останній є завер-
шальним станом різдвяно-новорічних свят, що припа-
дає на 18 січня [1, 30]. Це день освячення господар-
ства, захист його від лихих сил, вигнання їх та закли-
кання добробуту на господарство загалом, а зокрема
на худобу: коні, воли, корови, вівці, птицю та бджоли
[2, 137–138]. Для цього 18 січня всі віруючі люди дот-
римуються суворого посту [3, 50; 4–5]. Віддавна Свят-
вечір вважався чисто родинним святом [6, 167]. Це був
останній день колядок [7, 315]. На прикладі «голодної
куті», можна простежити й елементи релігійного син-
кретизму: набожні люди не могли починати вечерю,
не накресливши хрестиками і не покропивши свяче-
ною водою все навколо – стіл, лави, вікна, двері, хлібну
діжу, горщики з кутею й узваром. Проте, навіть у тако-
му суто церковному ритуальному дійстві зберіг своє
первісне ритуальне значення хліб [8, 110].

Серед дослідників різдвяно-новорічних свят по-
трібно відзначити напрацювання С. Килимника [2],
Я. Ковальчука [9], В. Скуратівського [1; 6; 10], П. Чу-
бинського [11]. Більш конкретними питаннями цього
зимового календарного циклу, а особливо Святвечора
на території Опілля займаються такі дослідники, як
Я. Музиченко, К. Міщенко [2], О. Щербань [13], різдвя-
но-новорічними ритуальними стравами Святого вечо-
ра – Л. Артюх [8], О. Вербенець, В. Манько [14],
Л. Герус [15], П. Смоляк [16], обрядовістю дідуха –
М. Горбаль [17]. Мета цієї статті полягає у комплекс-
ному вивченні звичаїв та обрядів, повір’їв на Святвечір
в українців Опілля впродовж ХХ–ХХІ ст. та їхня транс-
формація. З огляду на це, основні завдання досліджен-
ня такі: охарактеризувати традиційну обрядовість дру-
гого Святого вечора на Опіллі; проаналізувати специ-
фіку й елементи основних обрядів на Святвечір, зок-
рема семантичне призначення «дідуха» та готування
ритуальних страв.

На Опіллі склалася традиція, що всі члени родини
мають бути в цю ніч вдома. Поки господиня поралася
на кухні, голова родини обходив господарство – при-
бирав старанно обійстя, напоював, годував худобу, яка
за віруваннями в цю ніч розмовлятиме з Богом. Гос-
подиня годувала кутею птицю (курей, качок, гусей) [14,
8–10]. Господар вносив солому до хати і розстеляв її
[18, 148]. Сіном і соломою вкривали долівку під свят-
ковим столом – адже Христос народився на сіні. Місце
під столом у народних звичаях відіграє важливу роль.
Діти торкалися босими ніжками леміша від плуга, ги-
стика без держака або сокири, які клав батько під стіл,
«щоб ноги були тверді, як залізо» [14, 8–9]. Сіно кла-
дуть на стіл і закривають «обрусом» (скатертиною), а
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сніп ставлять на покуті, підклавши під нього трохи
сіна. В деяких місцевостях під стіл кладуть горщик із
кутею, накривають його книшем; над горшком став-
лять свічку й запалюють її [19, 51; 20]. Стіл символі-
зує єдність спільноти. В кожній оселі він є знаком
зустрічі поколінь, переймання духовних цінностей і
традицій. На Ствятвечір стіл стає яслами із духмяним
сіном – Престолом народженого Немовляти [12, 54].
Добробут у господарці віщував звичай «квокати» під
столом. На Опіллі він відбувався так: діти сідали на
солому і промовляли: «Кво, кво, десять квочок на
гніздо». За це вони отримували від дорослих горішки,
солодощі. Аби добре неслися кури, під стіл господар
кидав свою шапку, а господиня квокала, варячи кутю.
При цьому до курей заборонялося голосно звертатися
– не будуть нестися. Всі дірки в лавах мали бути зат-
кані, «щоб так і роти позатикало ворогам» [14, 8–9].
Освячували святою водою кімнати хати, стайні, под-
вір’я, на дверях хати робили хрестик [21–23]. Особли-
ва церемонія-ритуал відбувалася в стебнику (бджоли-
ному зимівнику). Господар, вступаючи за перші двері,
здіймав шапку й залишав її на порозі, вступаючи за
другі двері – ставив позаду себе на порозі хлібину, а
вступаючи за треті двері, виголошував привітання
бджолами: «Мухи Божі, горопахи цілоденні, здорови-
мо вас усі ми з святами: зиму виганяємо, лихі сили в
голоді залишаємо, вас святою водою та сонячною крей-
дою від усього злого обороняємо, радісну-красу вес-
ну вам провіщаємо. Летіть у небо – несіть віск Божий,
а з землі беріть меду по достатку» [2, 140–141]. Кроп-
лять свяченою водою худобу й коней [9, 47].

Початок смеркання був знаком для того, аби гос-
подиня починала застеляти святковий стіл, а перше
сяйво вечірньої зорі звіщало для всієї родини, що Свята
вечеря вже почалася. Господар старанно спостерігав
за небом. Зоряність «на багату кутю» означала добрий
урожай. Під скатертину на столі клали зубці часнику,
що мав відганяти всіляку нечисть, бо ж Свята вечеря,
а отже, й чиста, по вінця наповнена прозорістю і прав-
дивістю, любов’ю, щирою радістю передчуття появи
на світ Спасителя [14, 10]. Розпочинали вечерю мо-
литвою. Обов’язком кожного члена сім’ї було спробу-
вати всі страви. Під час вечері не можна було пити
води, розмовляти або вставати, аби під час жнив не
хотілося пити. Чхання під час вечері віщувало щастя
[14, 10; 10, 32]. Вечерю починали із запалення свічки,
яку ставили під образами чи на святковому столі [24,
44; 25]. Свят-вечірня свічка – один із важливих хрис-
тиянських символів, як духовне світло від тьми [26,
508]. Свічка – символ вогню, сонця, долі, духовної
енергії, чистоти серця, тепла та любові до Бога, доб-
ровільної жертви, віри у приналежність до Божествен-
ного першопочатку; молитви віруючої людини. Сим-
воліка свічки була відома у міфах народів світу задов-
го до прийняття християнства. Наприклад, у давній
Грузії, свічка вважалася знаком долі [27, 189]. Тільки
на небосхилі з’являлася перша вечірня зірка, всією
родиною сідали, як казали, за багатий стіл. Він, дійсно,
був багатим, бо налічував дванадцять різноманітних
страв. Першим, як і годилося, займав місце господар,
а за ним – інші члени родини. Під час святкової вечері
намагалися не виходити з-за столу, розмовляли тих-
цем. На Опіллі вважають, що саме в цей час душі всіх
близьких і далеких членів родини мають прийти до
оселі, а відтак, звільняли для них місця на лавах,
ліжках, стільчиках, ставили страви і клали ложки [14,
8–9]. Першу ложку куті господар кидає на стелю, щоб
бджоли роїлися і по тому, скільки приліпиться куті на
стелі, господар судить про те, чи проживуть бджоли

зиму і чи доволі буде роїв. Дуже раненько люди схо-
дяться до церкви [19, 51]. За народними уявленнями,
всі предмети, які мають стосунок до обрядового сто-
лу, набувають чудодійної сили [13, 11].

Перед початком Святого вечора господар вносив до
хати сніп жита, пшениці зі словами – «несу злато, щоб
увесь рік жили багато» [14, 8–9; 11, 6]. Під образами в
кутку вже стоїть дідух – снопик пшениці з останнього
снопа, зерном якого годиться починати нову сівбу [28,
76]. Ще в дохристиянські часи дідух був уособленням
доброго божества – опікуна людської спільноти, пра-
діда, подекуди самого Творця. Гілки дідуха, зібрані до-
купи пучки, що зверху відповідно розгалужувались,
обрамлювали кольоровими стрічками, паперовими чи
засушеними квітами – кожен на свій смак й уподобан-
ня. Його ставили напередодні багатої куті. Свою об-
рядову функцію він виконував протягом усіх різдвя-
них свят. Це був високомистецький витвір, що
ніскільки не поступався сучасним ялинкам. Дідух зак-
вітчували стрічками, гілками ялиці і ставили в куті.
Це підтверджують і народні загадки, в яких збірний
образ людини ототожнюється із «солом’яником». До
речі, на Поліссі дотепер літні люди, щоб застерегти
дітей, аби вони не гралися біля криниці, наказують:
«Не заглядай у криницю, бо тебе затягне туди соло-
м’яний дід». Першого нажатого в полі снопа несли в
комору і тримали до Різдва [6, 169]. У свят-вечірній
містерії фігурував сніп збіжжя. Різдвяного «діда» ви-
готовляють як у вигляді снопа, так і у формі компо-
зиції з одного осьового і чотирьох бокових снопиків,
унизу сплетених докупи або розділених на триногу.
Сніп міг бути прибраний сухим пахучим зіллям. Від
літа до зими «діда» подекуди зберігали у саду, в кроні
яблуні. Його функція завершувалась на Водохреща –
«дідуховими» перевеслами обв’язували плодові дере-
ва [29, 15–16; 30]. Дідух – символ урожаю, добробуту,
багатства, безсмертного предка, зачинателя роду, ду-
ховного життя українців, начал етнічної самосвідо-
мості й оберега роду. Дідух символізував першопред-
ка на Новий рік [27, 75]. Власне слово «дідух» скла-
дається з двох слів – «дід» і «дух». Інше семантичне
значення «дідуха» – дух померлих родичів [17, 220].

Отже, семантика різдвяного «дідуха» як частка
збіжжя померлих родичів – найдавніше, первісне зна-
чення, що виникло на межі І–ІІ ст. нашої ери (в період
остаточного переходу до землеробства). Очевидно,
невдовзі семантичне значення «дідуха», внаслідок ус-
кладнення вірувань і ритуальних дій, пов’язаних з ним,
трансформувалося. «Діда» частували кутею, даючи
йому першу ложку, «щоби дідух їв і померлі душі».
Впродовж свят не можна було нічого робити, бо дідух
втратить первісну значеннєву основу і набуде іншого
значення – «дух діда», тобто дух померлих родичів.
Внаслідок часової трансформації, «дідух» зі звичай-
ного снопа, обв’язаного перевеслом із соломи того ж
збіжжя, набув декоративного вигляду (ХХ–ХХІ ст.).
Його стали виробляти у вигляді дерева чи людини [17,
223]. Пережитки давніх магічних дій лишилися у зви-
чаї засипання куті у зерно, приготовлене для посіву,
домішування її до пійла худобі [8, 110; 31].

Вечеря має складатися з дванадцяти постових
страв, до яких належать борщ, вареники, картопля,
капуста, квасоля, боби, горох, лисниці (сухофрукти),
варена і смажена риба, узвар і кутя з медом [19, 50; 32,
200]. Страви готували лише пісні, починали з грибної
або горохової юшки, варили гриби, далі ліпити варе-
ники (капустяні, квасоляні, картопляні), пампушки,
кукурудзяні коржі. Узвар у с. Тенетники називали
«Сушка», його робили з сушених яблук, грушок і слив
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[21; 25]. Основною ритуальною стравою є кутя [33,
5]. Назва її близька до арабського слова «kut», що оз-
начає пожива, страва [16, 189]. Кутя, за анімістичним
світоглядом, слугувала сакральною їжею і для голов-
них природних сил – сонця, морозу, вітру, хмар, тоб-
то, тих сил, які могли принести шкоду людям, худобі і
врожаєві. Тому господар з мискою куті в руках, перед
її споживанням, запрошував усі ці природні сили на
Святу вечерю, задобрюючи їх [16, 200]. Кутю тради-
ційно готували з пшеничного або ячмінного зерна, яке
спочатку вимочували у воді, товкли в ступі, сушили і
знову товкли, щоб остаточно звільнити від луски. Кутя
вважалася основною обрядовою їжею, а тому з нею
пов’язано чимало звичаєво-ритуальних дійств. Після
її приготування, вийнявши горщик з печі, дивилися:
якщо зерно піднялося через вінчик – на добробут, а
запало – на лихе. До звареного збіжжя додавали меду,
але пам’ятали відоме прислів’я: «Не передай куті
меду». Кутю заправляли товченим маком, волоськими
горіхами, родзинками та іншими приправами [34, 7].
Кутя – найважливіша страва цього вечора, названа у
народі Божою. З’явилася вона у народних звичаях ще
з дохристиянських часів і являлась символом поми-
нальної страви. На Опіллі головними компонентами її
була пшениця – символ достатку та мед – солодкий
нектар і живих, і померлих. Горнець з кутею господи-
ня ставила на покутті біля дідуха – це символічна по-
жертва Богові примовляючи: «Іде кутя до покуття, а
твар пішла на базар». Коли варилася кутя, не можна
було її мішати, бо вважалося, що пшениця на полі ви-
ляже. Кутя символізує єднання з Богом та предками.
Кутя є символом циклічності буття, єднання поколінь
і життя вічного, а також смерті задля народження. Зер-
нини куті порівнюють із зорями в небі або з людськи-
ми душами [12, 52–53]. Кутя включається у трапезу на
Святвечір і як атрибут поминального столу – згідно з
християнським каноном, нею поминають Спасителя.
Проте її значення як прадавньої поминальної страви
пов’язане також із культом предків, тому на Святвечір
нею поминають усіх померлих родичів. Кутя мала за-
безпечити родючість землі й загалом добробут Все-
світу. Пшеничне зерно куті є водночас символом про-
довження роду, адже сім’я, як і зерно, означає одвіч-
ний колообіг життя. Властивість зерна така ж, як і сім’ї:
відтворювати життя, примножувати його [35, 71]. Вся
сім’я від малого до великого обов’язково мала попро-
бувати куті [36, 2]. Кутя – символ врожайності землі,
готувалась із зібраного в серпні урожаю першої пше-
ниці або проса. Зерно готували, перебираючи і потім
просіваючи або вивіювали на вітрі, щоб позбутись
полови (сміття). Мололи на крупному жорні. Варили
в макітрі, додавали, після того як зернятка закипіли,
мед і горіхи, чорнослив і сушениці, мак. Це називається
медова кутя. Її ставили на стіл у так званій макітрі –
випалена з глини невелика миска. Сухі зерна на Гали-
чині віддавали худобі, щоб була плодюча. Першу лож-
ку з молитвою начерпав голова родини. Залишки кла-
ли на вікні, щоб душі померлих родичів змогли в цей
вечір знайти своє обійстя і підкріпитися. Кутю клали
на столі біля «дідуха», залишаючи ложку. Ложки зали-
шали на столі, а якщо є дівчина на виданні, то вона
брала їх усіх і, стукаючи своєю до всіх ложок слухала,
де гавкає собака, то з того боку буде наречений. На-
ступного дня після Богослужіння сідали снідати й по-
чинали з куті, опісля її віддавали куркам, щоб гарно
неслись. У цей Святвечір можна було їсти рибу й спо-
живати вино, на відміну від першого Святвечора. Хре-
стики малювали діти в 4 кутах хати, для того щоб зро-
зуміти, що над ними існує вище провидіння, тобто віри-

ти в існування Бога [37; 38]. Кутя виступала жертвою,
її приносили невидимим духам предків, котрі опіку-
валися живими родичами і яких поважали як домашніх
божеств. Кутя як ритуальна їжа відтворювала ритуаль-
не офірування. Підкидання куті на акціональному рівні
виглядало як доправлення жертви догори – місця пе-
ребування вищих сил. З допомогою жертви, немовби
відновлювалися зв’язки, які в обрядах цього типу мис-
ляться як вертикальні. Присутність ритуально-обрядо-
вого атрибута Різдва «дідуха» є обов’язковою тради-
цією [17, 224].

На Святий вечір хліб розташовували на почесно-
му місті, на покутті, поряд з «дідухом», де він лежав до
завершення свят [15, 292]. Українські ліплені вареники
– страва унікальна. Крім наших предків, їх не ліпив жо-
ден з індоєвропейських народів. Вареники в українців –
символ місяця. Вважалося, що Місяцеві народ зобов’я-
заний усіма своїми матеріальними і культурними здо-
бутками [16, 201]. У фольклорі вони символізували
достаток, надзвичайно смачну страву. Вареники про-
тягом тисячоліть були в язичників ритуальною стра-
вою, присвяченою божеству неба Місяцю [27, 32].

Найбільш переконливим прикладом лунарної сим-
воліки у Святій вечері є риба. На відміну від півден-
них народів, у яких найчастіше в різдвяній обрядовості
зустрічається культ змія, в українців Опілля більш по-
ширеним є культ риби, як найчастіше використовува-
ного продукту серед свят-вечірніх страв. Вона була
одним із основних продуктів для первісної людини.
За стародавніми віруваннями, риба виконувала містич-
ну місію вшанування народження дитяти у новому
році, принесення їй щастя та долі. Як міфічний образ
– риба серед космічних вод найбільш відповідає своєю
формою місяцю [16, 203]. Борщ – одна з найпопуляр-
ніших страв [39, 82]. Усі ці страви виконували як ри-
туальну, так і магічну функцію. Їхнім завданням було
забезпечення добробуту сім’ї на цілий рік.

Після вечері ложки в куті залишають на цілу ніч,
очікуючи приходу померлих родичів, або загадуючи про
довге своє життя [19, 51; 22]. Існував звичай після ве-
чері всі ложки класти біля тарілок з рештками їжі, аби
померлі, що прийдуть вночі, могли спожити страви «для
поживи» [14, 11; 23]. Залишки куті віддавали курам [34,
24; 38]. Якщо зранку чиясь ложка буде знайдена пере-
вернутою, значить, на господаря цієї ложки наступно-
го року чекає тяжка хвороба або навіть смерть [3, 51].

По святах з жалем в серці виносили «діда» з хати,
щоб спалити на городі чи перев’язати перевеслами з
цієї святої соломи дерева в саду [40, 679; 21]. Сіно,
яке було під скатертиною, зберігали і робили з нього
гніздо для першої квочки. Солому з-під столу спалю-
вали в саду [35, 71; 20; 22]. Плели перевесла для об-
в’язування плодових дерев, аби вони на літо багато
плодоносили. У с. Мединя брали «копистку», перевес-
ло крутили з сіна чи соломи і йшли в сад рубати тією
«кописткою» дерева, промовляючи до них: «Ти будеш
родити чи ні, бо тебе зрубаю й били легенько тою ко-
писткою по стовбурі і в’язали перевеслом» [31; 23].

За народними повір’ями, у цей день слід засвіти-
ти рано лампу, щоб кури добре неслися, до того ж не
можна голосно кликати птицю, щоб злі сусіди не по-
чули й не наврочили. Кожна дитина з ватаги щедру-
вальників носить із собою оберемок ліщини, щоб на
знак подяки господарю вручити гілочку. Господар же
має обдаровувати щедрувальників пригорщею вівса,
намоченого у воді [3, 51–52]. Як засвідчують дані рес-
пондентів, яскраві зорі на Голодну кутю – щедрий
приплід білих ягниць. Як на другий Святий вечір тем-
но – то вродить гречка [34, 24]. За столом не можна



152 ÃÓÐÆ²¯ÂÑÜÊ² ²ÑÒÎÐÈ×Í² ×ÈÒÀÍÍß        Âèïóñê 8/9 – 2014/2015

було пити воду, бо пташки видзьобають пшеницю. Діти
остерігалися, щоби їх не били і щоб не плакати, бо
існувало повір’я, що так буде цілий рік [41, 19–20].

Отже, зимовий календарний цикл найбільш наси-
чений в обрядовості українців Опілля. Він зберіг одні
з найдавніших традицій наших предків. Відхід від цих
звичаїв та обрядів спонукає неповагу до рідних та по-
мерлих родичів, які живуть у наших серцях. Для того,
щоб зберегти цю любов і пошану українці як Опілля,
так і всієї України виготовляють «дідуха», який відіграє
важливе семантичне та функціональне значення, ут-
ворюючи синкретизм у святковості. «Дідух» у наших
уявленнях – втілення духів предків і щоб їх не забува-
ли – кладуть на вікно або на стіл сусідньої кімнати
тарілку з кутею, аби померлі родичі змогли прийти і
поїсти. Тому невід’ємна страва цього дня – кутя, що
відігравала роль ритуальної їжі вечора і є атрибутом
поминального столу. Кутя забезпечувала родючість і
добробут у сім’ї. Початок вечері розпочинався з мо-
литви та ритуального охрещення куті. Цю функцію
виконував господар дому. Однак чи не найважливішим
елементом вечері було внесення в приміщення риту-
ального дідуха, котрого старалися розмістити непо-
далік столу.
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Rewa B.V. The Second Christmas evening in Opillya: traditions
and present time (based on the Galytch region materials). The ar-
ticle is written on the basis of the field ethnographic material from the
Galytch district villages of the Ivano-Frankivsk region. The customs
and traditions are analyzed in it, especially those that are connected
with the second Christmas Evening. We have observed and character-
ized the family preparation to the Christmas Eve, which included:
cooking of the kutya and other ritual dishes, their symbolism and con-
suming. The author pays attention to the structural and functional,
spiritual and religious meaning of the “diduh”, its time transforma-
tion from the harvest sheaf to the decorative. Its semantical role in the
dead relatives’ cult was also observed.
Key words: Opillya, diduh, Christmas Eve, traditional belief, uzvar,
candle.

Þ. Þ. Áîáåðñüêèé

ÒÐÀÄÈÖ²¯ ÇÀÃÎÒ²ÂË² ÄÅÐÅÂÈÍÈ
Ó ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂ² ÁÎ×ÎÊ ÍÀ ÃÓÖÓËÜÙÈÍ²

У статті проаналізовано традиції підготовки деревини для ви-
робництва бочок на Гуцульщині – заготівля, обробка та збері-
гання перед використанням. Подані короткі відомості традицій
при виборі дерева, часу його зрізування та процесу сушіння.
Ключові слова: Гуцульщина, бондарство, традиції, деревооброб-
ництво, ремесло.

Обробка дерева – важливе і необхідне заняття на-
селення, від будівництва житлових та господарських
споруд до виробів домашнього вжитку. Професія ж
майстрів деревообробних ремесел здавна була однією
з найбільш значущих і поважних на Гуцульщині. Май-
стер, який володіє ремеслом є безпосереднім носієм
інформації щодо виготовлення свого виробу, зокрема
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щодо заготівлі, зберігання, обробки деревини та влас-
не виготовлення виробу.

Етнографічне вивчення гуцульського краю розпо-
чалося ще в XIX ст. Його досліджували етнографи,
мистецтвознавці, антропологи. Окремі аспекти, зок-
рема вивчення деревообробних ремесел, спробував
окреслити український дослідник А. Будзан [1]. Важ-
ливі технологічні відомості і звичаї обробки дерева
бондарства на Гуцульщині знаходимо у фундамен-
тальній праці В. Шухевича «Гуцульщина» [2]. Традиції
побуту в регіоні досліджували також П. Жолтовський
[3], О. Соломченко [4], автори колективної праці «На-
родна архітектура Українських Карпат XV–XX ст.» –
Ю. Гошко, Т. Кіщук, І. Могитич, П. Федак, які навели
певні відомості й про бондарство [5].

Питання житла та довкілля, будівельних традицій
українців Карпат ґрунтовно вивчила сучасна дослід-
ниця Т. Файник, аналізуючи зокрема регіональну спе-
цифіку та локальну своєрідність традицій заготівлі
матеріалу для спорудження дерев’яного житла [6].
Серед іноземних дослідників короткий опис дерево-
обробних ремесел та їх виробів зафіксував відомий
австрійський вчений Р. Кайндль [7]. Про технологічні
галузі і техніки обробки деревини оповідає також
М. Станкевич [8]. Із сучасних дослідників цінний ма-
теріал, який стосується технологічних особливостей
бондарки, подають С. Гвоздевич і В. Ворончак.

Вивчення і дослідження методики використання
унікальних технологій у заготівлі, зберіганні й обробці
деревини перед виготовленням самого виробу майст-
рами Гуцульщини є сьогодні актуальною та малодос-
лідженою темою. Адже природні матеріали та різно-
манітні технічні прийоми правильного підготування
матеріалу в столярстві, теслярстві, бондарстві, стель-
махівстві, різьбярстві, ґонтарстві, лозоплетінні тощо
відіграють важливу роль у вироблені конкретного ви-
робу деревообробного ремесла. Мета цієї статті – по-
казати різноманітні способи використання порід де-
ревини в бондарстві, їх заготівлю, збереження та об-
робки. Стаття написана на основі різних джерел – по-
льових матеріалів, зібраних у гірських селах Івано-
Франківської та Закарпатської обл., збірок музейних
колекцій Києва, Івано-Франківська, с. Микуличин а
також народознавчої літератури.

З усіх аспектів вивчення бондарства, на сьогодні
найменше дослідженими є традиції заготівлі, збере-
ження й обробки деревини перед використанням ви-
робу. Бондарство, маючи в краї добру сировинну базу,
досягнуло на Гуцульщині піку свого розвитку у
ХІХ ст., перерісши з домашнього промислу на ремес-
ло. Бочками, цебрами, відрами, бербеницями та ін. гу-
цули забезпечували не лише своє господарство, але й
рівнинних мешканців аж до Дністра [9, 80].

Багаторічне проживання гуцулів в оточенні лісів,
постійне використання їх деревини практично в усіх
сферах господарського життя, зумовило до особливе
ставлення гуцула до деревини при виготовлені відпо-
відних виробів. Вибір деревини при цьому був одним
із найважливіших дійств, пов’язаних із виготовлення
бочки. При вирішенні цього питання, брали до уваги
багато чинників: вибір та час зрізу дерева, вид дереви-
ни, її властивості, вибір та зріз заготовки на обручі для
бочок тощо. В залежності від виробу, вибір дерева був
різний. Скажімо, Д. Остап’юк зауважив: «Якшо бочка
робитсі для молочних потреб то найпридатнішим де-
ревом була смерека і ялиця». Хоча був між смерекою і
ялицею вибір: «Ялиця довше служит у використанні,
особливо коли бочка робитсі для капусти, але уна

швидко темніє, а дуб чи смерека лишаються все
світлим і файним у бочці» [10].

Тому для виготовлення бочки намагалися знайти
таке дерево, яке задовольняло ряд вимог. За народни-
ми прикметами, майстри бондарі з с. Замагора В. Ше-
реряк і М. Шекеряк розповідають: «Смерека має бути
густоліта (на зрізі має бути розміщено одна від одної
густо річні кільця) і “колюча” (легко колиться на до-
щечки), гладка і без сучка, тогди уна не промакає і не
всихаєси, і червак її не взме» [11–12]. Важливого зна-
чення в заготівлі мав і час зрубу деревини. Так, М. Ше-
керяк розказує: «Дерево треба рубати в жовтні або на
початку травня тоги вно накраще годитсі для обробіт-
ку». Інший майстер (з Чорного Потоку) – Д. Остап’юк
з власного досвіду ділиться: «Дерево треба рубати в
грудні–січні, коли дерево має найбільше соку, тоги вно
добре колитсі і зберігаєсі» [12]. Майстер з Красноілля
І. Шейваровський додає, що бувають і погані періоди
заготівлі: «Дерево не можна рубати коли старий або
новий місяць, треба чекати повного і в таке дерево
червак ніколи не залізе і не з’їсти його» [13].

Деревину намагалися спилювати, розташовану
найближче до двора, щоб бути загальнодоступним і
зручним місцем для транспортування заготовок. Щодо
заготівля мірних ковбанів для сколювання на дошку,
то майстри роблять це по-різному. Одні запевняють,
що краще на місці розрізати дерево на мірні ковбани і
на місці колоти, інші стверджують, що обов’язково
дерево потрібно розпиляти і забрати до майстерні, аби
дерево 2–3 дні постояло. Так нам розповідає О. Мо-
черняк з Лазещини: «Коли зрубали смереку, то відразу
розпилюют на ковбани (міру, в залежності від висоти і
ширини бочки) і в майстерні розколюют на половин-
ки, в потім четвертини, виколювали серцевину, бо не
годинці і тоги кололи “доги” (готова дощечка для скла-
дання бочки)» [14–15].

Протягом багатьох років майстрами вивчалися й
нові прийоми технологічних особливостей бондарсь-
ких виробів. Одним із таких методів заготівлі є сушіння
«доґів» (готові, поколені дощечки). В давнину традиції
бондарського ремесла передавалися у спадок від батька
до сина. Так, майстер з Чорного Потоку розповідає, що
технологію сушіння «доґів» передалася йому ще від пра-
діда: «Коли “клепки” (доґи) вже наколені, їх спершу скла-
дали під дощ, аби вни добре намокли, тогди їх складали
під стріху, би краще схло. Сушити треба було від міся-
ця до пів року, але чим довше – тим краще». Інший
майстер повідомив такий метод: «Як доґи покололи,
їх кладут на “вісний” столец і обробляют на форму,
якшо бочка робитсі овальна, то складают їх у “клітку”.
У клітці воно має сохнути під дощем і сонцем від
2 тижнів до 3 місяців, а якшо бочка рівна по стінках –
то доґи складали на піч або під стріху» [10; 16].

Таким чином, стан розробки питання підготовки
матеріалу для виробництва бондарських виробів на
Гуцульщині, зважаючи на важливість цієї галузі у сис-
темі деревообробних ремесел, що перебуває у тісно-
му взаємозв’язку з світоглядною системою українсь-
кого народу, вимагає поглиблених досліджень і напра-
цювань польових матеріалів з тих теренів Гуцульщи-
ни, щодо яких питання не було достатньо висвітлене у
сучасній історико-етнографічній літературі. Аналітич-
не опрацювання зібраного матеріалу дає можливість
зробити певні висновки щодо етнографічної регіональ-
ної специфіки традиційного бондарства в гуцульсько-
му етномасиві. Зауважимо, що виробництво бочок і
їхнє функціональне призначення мають спільні риси
практично на всій території Гуцульського краю. Се-
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ред майстрів-бондарів, господарів гірських території
побутували численні закони-традиції при виробництві
бондарки.
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ÄÈÒß×À ÃÐÀ «ÕÎÁÐÀ-ÕÎÁÐÀ»:
ÄÆÅÐÅËÎÇÍÀÂ×ÈÉ ÀÑÏÅÊÒ

У статті представлена дитяча гра «хобра-хобра», а також її
паралелі у просторі та часі. Розглянуто джерелознавчий аспект
цієї традиційної гри.
Ключові слова: гра, традиційна ігрова культура, джерельна база.

1930–80-і рр. в історії української етнології мож-
на кваліфікувати як період майже цілковитого погро-
му, занепаду та поступової реанімації етнологічної
науки [1, 89–91]. Незважаючи на те, що певні дослід-
ження у галузі етнографії проводились, а етнографічні
інституції в Україні існували, питання, пов’язані з ук-
раїнською ідентичністю, піднімати не дозволялося. Це
відбилося навіть на такій специфічній галузі українсь-
кої культури, як традиційна ігрова. Вивчаючи форму-
вання джерельної бази дослідження традиційної ігро-
вої культури української людності [2], ми зазначали,
що, за означений вище етап, нам невідомі нові опублі-
ковані джерела стосовно українських народних ігор і
розваг [3]. Проте, в діаспорі етнологи створили важ-
ливі праці щодо традиційної ігрової культури. Так, у
студіях О. Воропая та С. Килимника бачимо значний
перелік дитячих ігор і розваг, які побутували в першій
половині ХХ ст. [4, І, 57–60,283–284,300–340,419–420;
ІІ, 25–26; 5, ІІІ, 149–174]. У цих працях описані й нові
варіанти народних ігор, які вкладаються у межі явищ
традиційної ігрової культури українців.

В українській радянській історіографії також є
поодинокі публікації про народні українські ігри, при-
міром, згадки й опису дитячої гри «хобра-хобра», яка
побутувала в ХІХ ст. на Станіславщині [6]. Це невели-
ке повідомлення Ю. Шкрумеляка, яким він намагвся
встановити історичні корені цієї гри, приходячи до
думки, яку висловив ще М. Сумцов у 1889 р.: «Детс-
кие игры многочисленны, но однообразны и мало со-
держательны. Одно время мифологи и историки быта
надеялись найти ценные архаические черты, но надеж-
да эта мало оправдалась. За исключением немногих
игр и детских песенок, в которых можно усмотреть
остатки древнего почитания сил и явлений природы,
можно подметить слабые исторические воспоминания,
или историко-бытовые культурные переживания. Ог-
ромное большинство детских игр и песен имеет зна-
чение лишь для сравнительной этнографии и отчасти
для национальной педагогии» [7, 3]. Не будемо всту-
пати у дискусію з цього приводу, але М. Сумцов, навіть
за такого песимістичного погляду на інформативність
описів ігрових сюжетів, стосовно пошуків їх історич-
них коренів, все ж припускає таку можливість.

Таку спробу здійснив і Ю. Шкрумеляк, який у ди-
тинстві проживав у с. Ланчин на Станіславщині і брав
жваву участь у цікавій грі-хованці, що називалася «хоб-
ра-хобра». Названа ця гра так, очевидно, тому, що ос-
танні кличні слова є домінуючими в ній [6, 119]. Він же
наводить і опис гри: «У грі “хобра-хобра” могла брати
участь довільна кількість дітей, віком від 5 до 14 років,
але тільки хлопці. Один з учасників гри сідав серед поля
на якомусь горбику... і ховав голову якогось свого това-
риша у “подолок”, між коліна (тоді ми ходили в дов-
гих сорочках поверх штанців), і вигукував: “Хобра-
хобра! / Ховайтеся, люди добрі. / Бо я маю лаю. / По
полю пускаю. / Кого йме – розірве / І до мене принесе!”.
Таку тривогу проводир проголошував тричі, а за цей час
всі діти ховалися, куди хто міг. “Лая”, тобто “зграя со-
бак”, що виступала в особі одного хлопця, відривала-
ся від проводиря і починала шукати дітей по видолин-
ках, кущах, ровах. Кого “лая” вловила першим, того “роз-
ривала” – хапала за руку і вела до проводиря. Всі інші,
раді, що їх не спіткала ця біда, вискакували із своїх схо-
вищ і з галасом “хобра-хобра” збігалися на старе місце.
Той, хто був перший зловлений “лаєю”, ставав сам
“лаєю”, а той, хто ловив, – проводирем. Забава про-
довжувалася до тих пір, поки всі цього бажали, при-
чому проводирі і “лаї” щораз мінялися» [6, 119].

Автор, задумавшись над грою і її кличними сло-
вами «хобра-хобра», зробив висновок, що ми маємо
своєрідну історичну згадку-пам’ятку про давніх аварів,
яких народ назвав «обрами». На його думку, після пев-
них лінгвістичних перетворень, «обри» перетворили-
ся на «хобри», а потім на оклик «хобра». Відомо, що
авари (обри) – група племен, яка прийшла з Централь-
ної Азії й утворила в VI–VII ст. свою державу – Аварсь-
кий каганат у Північному Причорномор’ї, де проісну-
вала до IX ст. Грабіжницька політика аварів надовго
затрималася в народній пам’яті, а літописець Нестор
у ХІ ст. навів крилату фразу – «погібоша, акі обри».
Ю. Шкрумеляк припускає, що зачинателями названої
гри були дорослі люди, безпосередні свідки аварської
навали. Згадана гра спершу могла звучати як закли-
нання лиха, щоб воно більше не верталося, пізніше ж
пам’ять про обрів стерлася і залишилася лише дитяча
гра, коріння якої вже не пам’ятав ніхто [6, 119].

Мусимо сказати, що вищенаведена гра відносить-
ся до великої групи ігор «у схованки» («хованки», «у
жмурки»). Повертаючись до конкретної гри і до вира-
зу «хобра-хобра» у вербальній її частині, можемо на-
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вести ігрові паралелі як у часовому, так і просторово-
му аспекті. Так, А. Свидницький описав подібну гру
на Поділлі [8, 37–38]: «В жмурки на Подоли играют
двояким образом: на дворі и в хаті. Надвірні жмурки
требуют много пространства, нуждаются в городке и
т. п. Жмурят здесь обыкновенно два, по добровольно-
му согласию, остальные ховаютця. Один из прячущих-
ся дает знать словом уже, что значит пора искать. Тог-
да жмурящие в один голос кричат: “Кобле-кобле! (или
бобре-бобре) / ховай-же-ся добре; / бо я хорти маю, /
по полі пускаю: / як піймут, роздерут, / – Я винен не
буду”. Прокричавши все эти слова, один идет гонять,
а другой наблюдает, чтобы кого из ховавшихся поки-
цяти – ударить, или хоть прикоснуться вне городка.
Кицяе и тот, который ходит гонять. Кого гоняющий
застанет нетронувшимся с места, тот кричит: цур!.. на
гарачім місці, – и получает уступки несколько шагов.
Гоняющий тогда только может покинути этого, когда
догонит после данной уступки. Цур кричат и в том
случае, если по какой-либо причине, а не по неуме-
нью и т. п. случится, что нельзя уходить. Иногда еще и
плюют на землю: тьху! цур... Тоже делают и на гарачім
місці: тьху! цуръ! на гарячім місці. Кого покицяли, тот
начинает жмурить. В жмурках с большим городком
обыкновенно делятся на пары, и если покицяли одно-
го, то и другой идет жмурить. Игра в том только и со-
стоит, что жмурят, прячутся и кицяют».

Як бачимо, певна незначна різниця в ігрових діях
зовсім не впливає на твердження, що це подібна гра, а
слова того, хто жмуриться, майже подібні, незважаю-
чи на різницю у часі понад півстоліття, а також у про-
сторі – 350 км, а вираз «Кобле-кобле» (або «бобре-боб-
ре») подібний до виразу «хобра-хобра». Подібна гра у
різних варіантах існувала пізніше й є дотепер. Наразі
ми наведемо її описи, здійснені 1929 р. учнями Стри-
жавської трудової школи біля Вінниці, що зберігають-
ся у Відділі рукописних фондів ІМФЕ. Загалом, ця
одиниця зберігання містить докладні описи 171 варі-
анту понад 60 ігор. Учні описували своє ігрове дозвіл-
ля за темою – «Дитячі ігри та забави в нашому селі».
Найбільше згадуються відомі традиційні ігри у «свин-
ки» (18 варіантів), «гуси» (13), «кота та миші» (7), «цур-
ки» (7), «кобла» (7), «царя» (7), «жмурки» (6), «гилки»
(5), «зайця» (5), «краски» (4), «довгої лози» (3), «куци
баба» (3) та ін. Більшість ігор згадуються 1–2 рази,
проте детальний аналіз описів різних за назвою ігор
доводить значну варіативність назв однієї гри. Більш
того деякі нетрадиційні «оригінальні» назви озна-
чають однакові традиційні ігри. Наприклад, гра «в жи-
дівку» за описом нагадує гру «у гилки» тощо.

Варіанти описів і згадки гри «у кобла» друкують-
ся вперше [9]. Пагінація ігор в межах справи – наша.

[1.] Кобала. В кобалу граються хлопці та дівчата,
більшість граються хлопці. В цю гру граються літом.
Проводиться ця гра так: один кобала затуляє очі, а реш-
та ховаються і кобала їх шукає, як він кого почить, то
він його вистукує: «стук-пук», потім коли він всіх вис-
тукує, то всі вони зговорюються і кобала вгадує і коли
вгадає, і тоді той повинен бути кобалом. Так прова-
диться ця гра [9, 1].

[10.] Кобала. В цій грі граються переважно хлопці.
Один являється кобалою, а інші бігають ховатись. Гра-
ють приблизно 10 хлопців. Кого вперше кобала знай-
де, той являється кобалою. Коли хтось вистукається і
кобала не баче, то кричить: «стук-пук!», «стук-пук!».
Граються особливо літом [9, 5].

[16.] Кобала. Опис тотожний [№ 10], лише слова
«приблизно 10» замінені на: «стільки, скільки є» [9,
9–10].

[30.] Кобло. Це улюблена гра хлопців років 9–10.
Хлопці вибирають яке-небудь місце, чи т. зв. «бабу»,
коло якої вибраний же серед них хлопець стає і закри-
ває руками, чи шапкою обличчя, а всі інші десь хо-
ваються. Постоявши або налічивши умовне число, він
обертається і йде на розшуки і коли кого-небудь поба-
чить, то скоріш біжить до «баби» і б’є по ній рукою чи
палицею кажучи: «Застуканий такий-то». Той що кого
застукали виходить і стає коло «баби», а той що
«сліпив» і стояв на «бабі» іде на розшуки других. Коли
хто-небудь із сховавшихся побачить, що «сліпцун»
відійшов від «баби», він вибігає та стукає по бабі ка-
жучи: «Я застуканий!». Коли «сліпцун» застукає всіх,
крім одного, а той вистукається, то і всі, що їх застука-
но, рахуються не застуканими і знову «сліпить» той
самий. Коли цього не буває, то «сліпить» перший чи
останній застуканий, а решта ховається [9, 19–19 зв.].

[62.] Коблa. Влітку ще грають кобла. Цю гру гра-
ють хлопчики й дівчата віком дванадцяти років. Гра-
ють так: спочатку лічаться «од дуба до дуба, до білого
кореня, сіточка, віточка, дуб». І на кого припаде слово
«дуб», то той жмурить, стоячи коло баби, хлопчик чи
дівчинка, що жмурить засліпивши очі промовляє «раз,
два, три, чотири, п’ять, я вже йду шукать», або інакше:
«кобле, кобле, заховайся добре, кого спійму, шкуру
здійму». В цей час, коли дівчинка чи хлопчик промов-
ляє, то всі останні ховаються. Тоді ще питається, чи
уві поховалися «вже» і коли почує відповідь «вже», то
біжить шукати. І ловить, коли одного ловить, то всі
останні біжать до баби і вистукуються: «стук-пук». А
кого зловить, то зараз «ріже» водячи рукою по шиї злов-
леного хлопчика чи дівчинки. І зловлений хлопчик чи
дівчинка жмурить і так далі. Грають цю гру у літку, в
осени, на весні, коли тепло [9, 40–41].

[122.] Коблa. Є лише згадка про гру «кобла» [9, 58].
[159.] Коблa. Ще грають кобла: так збираються

малі хлопчики чи дівчатка і вилічуються. Кого не вилі-
чили, то той жмурит. Лягає, зажмурює очі, а ті хо-
ваються і той, що жмуре, приказує: «кобла, кобла, за-
ховайся добре, а як найду, то розірву» і ще приказує:
«раз, два, три, я іду іскати». Коли кого зобачив, то швит-
ко застукав, і вже той жмуре, кого він застука, а сам
ховайться і так грают далі [9, 65 зв.].

Абстрагуючись від загального корпусу записів
учнів Стрижавської трудшколи, хоча його розгляд є
цінним, з погляду значної кількості записів від безпо-
середніх учасників ігор, у відносно невеликій за розмі-
рами місцевості, ми наводимо описи сімох варіантів
«нашої» гри, яка в цій місцевості зветься «у кобла»
(«кобло» «кобала»). Кидається в очі, що, за збережен-
ня основної ігрової поведінки, з певними варіаціями,
гравців (один «жмуриться», а потім шукає інших, які
ховаються), деградації підпав вербальний елемент гри.
Лічилка стала значно простіше, і лише в одному варі-
анті вона в урізаному вигляді нагадує таку, яка була і
тридцять, і сто років тому (№ [62]: «кобле, кобле, за-
ховайся добре, кого спійму, шкуру здійму»).

Звісно, традиційна культура поступово піддаєть-
ся тиску інновацій, про що дослідники говорили ще у
другій половині ХІХ ст. Цей процес у ХХ ст. значно
посилився. Це відзначив і автор повідомлення про гру
«хобра-хобра» у середині століття: «Якось не так дав-
но, навідавшись у рідний Ланчин, я поцікавився цією
грою. Однак тільки мої однолітки та старші за мене
могли пригадати її. Тепер уже не чути, щоб у Ланчині
чи сусідніх селах діти затівали гру «хобра-хобра».
Отже, ця гра вже забута, що є цілком природним яви-
щем, оскільки сучасна дітвора не може задовольняти-
ся грою з незрозумілим їй змістом» [6, 120]. Так, гра у
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схованки нікуди не зникла й хоч зазнала певних транс-
формацій, існує в різних варіантах скрізь. Вона може
називатися інакше, чи мати відмінний речитатив того,
хто жмуриться, але залишається однією з найулюбле-
ніших дитячих ігор.

Стосовно пошуків історичних коренів ігрових
явищ, то можна лише вітати такі намагання і спроба
пов’язати гру «хобра-хобра» з навалою аварів (обрів)
є оригінальною, тим більш, що варіанти гри поширені
від Карпат до Поділля. Ми навели лише кілька її варі-
антів з багатьох, які вже відомі й які ще чекають в ар-
хівних сховищах свого дослідника. Щодо повного кор-
пусу ігор названої вище справи, то ми плануємо його
опублікувати, що буде певним внеском у джерельну
базу вивчення традиційної ігрової культури українців.
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Starkov V.À. Children’s game «khobra-khobra»: the sources as-
pect. Children’s game «khobra-khobra» and Ukrainian space and time
parallels of this game are represented in this articles. The sources as-
pect of this traditional game is considered.
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(çà ìàòåð³àëàìè ïîëüîâèõ äîñë³äæåíü)

У статті, за результатами етнографічних польових студій,
простежено вияви образу «чужого» у соціокультурному просторі
українців сучасної Вінниччини.
Ключові слова: «чужий», соціокультурний простір, українці,
Вінниччина, польові дослідження.

Опозиційна система «свій»–«чужий» стала для
українців основою світосприйняття, з огляду на ряд
чинників. По-перше, перманентним розвитком украї-
нської культури у площині дихотомії Схід/Захід, сло-
в’яно-православного та латино-католицького світів,
візантинізму й європеїзму. По-друге, перебуванням у
складі «закритої» до зовнішніх міжкультурних кон-
тактів радянської системи, яка породила деконструк-
тивний анахронізм щодо монокультурності українсь-
кої спільноти у соціальному, конфесійному та етніч-
ному вимірах. Відтак, в розрізі етноцентризму та па-
сивно-ізольованого індивідуалізму як базової менталь-
ної парадигми ми отримали, з одного боку, вузькі та

поверхові конотації «чужості», з іншого – фобії наро-
ду щодо своєї спроможності етно- та націєтворення.

Однак сьогодення диктує нові стратегії вивчення
взаємовідносин «свого»/«чужого». Так, через викли-
ки глобалізації, необхідність самозбереження увираз-
нює історико-етнографічні регіони, які, за різним
рівнем соціально-економічного та культурно-історич-
ного розвитку, є тими унікальними ментальними кон-
структами, що дозволяють розгорнути широкий дис-
курс у когнітивній парадигмі «свій–чужий» [1]. Крім
цього, можливість конструювати свою ідентичність
породжує у соціокультурному просторі нові площини
й образи, що можуть класифікуватися як «чуже».

Необхідність студіювання виявів «чужості» у ре-
гіональному вимірі зумовила потребу в розробці за-
питальника й організації секцією етнології Інституту
історії, етнології та права Вінницького державного
педагогічного університету ім. М. Коцюбинського ряду
викладацько-студентських етнографічних експедицій
у різні населені пункти Вінниччини. Протягом 2010–
2014 рр., шляхом стаціонарних експедицій, були опи-
тані мешканці сіл Миколаївка Козятинського р-ну,
Вінницької обл. (2011 р., українсько-чеські відноси-
ни), Мурафа Шаргородського р-ну, Вінницької обл.
(2011–2013 рр., українсько-польські відносини), Дов-
жок та Оксанівка Ямпільського р-ну, Вінницької обл.
(2012 р., українсько-молдавські відносини) та м. Вінни-
ця (2010–2014 рр., полікультурні відносини). Марш-
рутні та кущові експедиції дали змогу обстежити 25
районів Вінницької обл. Загальна кількість інформа-
торів, за результатами всіх опитувань, склала понад
1000 осіб, серед яких переважають українці за етніч-
ною і християни за конфесійною приналежністю [2].

Так, у розряд «чужих» віднесено представників
інших рас та етносів, на основі певних антропологіч-
них рис (основним критерієм став колір шкіри). Про-
живання на етнічній території автоматично номінує
українців «своїми», хоча при цьому «чужими» назива-
ють мешканців інших сіл/міст. Рівень збереження куль-
тури і мови зараховує діаспору до «своїх» або «інших».

Через призму подій в Автономній Республіці Крим
та на Сході України протягом 2014 р., у ставленні до
росіян увиразнилася тенденція від форми байдужості
чи певної неприязні – до яскраво вираженої агресії.
Найпоширенішими відповідями стали: «вони напали
на нас», «вони воюють проти нас», «допомагають те-
рористам», «більшість росіян підтримують агресорсь-
ку політику Путіна проти нас» тощо. Виразно прочи-
тується чітка диференціація росіян на «чужих» і
«своїх». До «своїх» українці зараховують, насамперед,
тих росіян, хто підтримують, по-перше, цілісність Ук-
раїни, по-друге, її проєвропейський вибір. До групи
«чужих»/«ворогів» потрапили громадяни України, які
схвалюють політику сепаратизму на Донбасі. Підви-
щений рівень «чужості» демонструє активна вербаль-
на (анекдоти, речівки, чорний гумор та ін.) і кінесич-
на (пози, жести, міміка) поведінка інформаторів.

Зазвичай, неприйняття «чужого» у значної части-
ни населення гіперболізовано переноситься на міжкуль-
турне посередництво, що увиразнюється через відмову
спілкуватися російською мовою навіть серед російсько-
мовних українців та росіян в Україні, вчити російську
мову у навчальних закладах різних рівнів, дивитися ро-
сійськомовні канали та передачі, користуватися російсь-
кими пошуковими системами, поштовими сервісами
та соціальними мережами в Інтернеті, купувати
російські товари тощо. Та все ж у більшості опитува-
них поняття «чужого» в мовному розрізі не існує, на-
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впаки, це питання оцінюється як спекулятивно-прово-
кативне, а російська чи інша мова не вважаються ба-
зовим індикатором патріотизму чи українськості.

У міжетнічному вимірі респонденти переважно
літнього віку до категорії «чужих» інколи відносять
євреїв, що пояснюється досвідом соціально-економіч-
них взаємовідносин тісного співжиття («євреї завжди
займали кращі посади, аніж українці», «євреї ніколи
не голодували», «українець завжди потрапляв в каба-
лу до єврея»). Інформатори різного віку «чужими» на-
зивають циган, що стереотипно сприймаються як по-
тенційні шахраї.

Опитування продемонструвало ставлення ук-
раїнців-християн до представників всіх інших кон-
фесій, зазвичай, як дистанційне і відкрито неконфлік-
тне. Так, католики та православні сприймають один
одного як «своїх». «Чужими» інформатори християнсь-
кого віросповідання східного та західного обрядів на-
зивали переважно мусульман («через жорстокість і
конфліктність»), протестантів («через відступництво
від істинного християнського вчення»), іудеїв («через
повну ізольованість до всіх інших віровчень»), старо-
обрядців («через закритість та настороженість до
інших християнських гілок»). Після Євромайдану та в
контексті досі триваючої війни, до розряду «чужих»
потрапили навзаєм представники православної кон-
фесії Київського і Московського патріархатів, а на-
томість помітно зменшилася дистанція між українця-
ми-християнами та іншими конфесіями.

До розряду «чужих» потрапили й представники вла-
ди різних рівнів. Їх наділяють, зазвичай, лише негатив-
ними характеристиками (демагогія, нечесний прихід до
влади, корупція на посаді, невиконання посадових обо-
в’язків), що виявляється повною зневірою у спромож-
ності влади до конструктивних дій. «Чужими» інформа-
тори назвали людей з іншими життєвими поглядами,
інтересами, цінностями, зокрема осіб нетрадиційної
сексуальної орієнтації, представників деяких молоді-
жних субкультур (особливо агресивного спрямування).
Зовнішня несхожість викликає «чужість» до людей з
фізичними і психічними вадами.

У сучасній обрядовості «чужість» вибудовується
через такі ментальні категорії, як час і простір у не-
зворотний спосіб, тобто «чужий» час задає координа-
ти «чужого» простору, а не навпаки. Ключовим кон-
центром конструювання «чужості» у родинній площині
є схема переходу від елімінації до інтеграції. Опози-
цію «свого»/«чужого» світів створюють два основних
рівні ініціацій. Перший стосується набуття нових соц-
іальних ролей на певному життєвому етапі. Наприк-
лад, вагітна-породілля («своя–чужа–своя»), нехреще-
на дитина–хрещена дитина («чужа–своя»), наречена–
одружена («чужа–своя») тощо. Інший ілюструє перехід
зі світу живих у світ мертвих. Конотації «чужості» уви-
разнюються через різні маркери втрати старих та на-
буття нових тілесних функцій. Окрім зміни ролей без-
посередньо для самого ініціанта, семантику «чужості»
окреслюють додаткові концентри. Зокрема гендерний
розподіл ритуальних ролей, а також конфлікт старої
та конструювання нової традиції.

Хоча родинна приналежність не завжди є основ-
ним показником «своїсті», але все ж традиційно зали-
шається для українців тим ядром, що визначає сприй-
няття «інших» поза родиною як потенційно «чужих».
Тому нам вдалося простежити більше виявів «чужості»
у родинній обрядовості, ніж у календарній. В останній
образ «чужого» увиразнюється, насамперед, через
культ вшанування предків і та ж сама, що і в родинній,
опозиція старого/нового в контексті полеміки народ-
ного (автентичного чи стилізованого), радянського,
західного й інтерпретованого нового «свого» варіантів.

Найповніше вияв «чужого», як показали результа-
ти дослідження, репрезентує тезаурусна концепція (під
тезаурусом розуміється своєрідна мисленнєва категорія,
що концентрично об’єднує поняття, марковані для лю-
дини онімом «свій»). Вона стверджує, що «своє» і «чуже»
– це певні зони, концентричні кола, у центрі яких знахо-
диться людина (суб’єкт) та її рідне оточення, одні з них
ближче, інші далі від центру. Ступінь «чужості» вини-
кає в міру віддалення від центру, коли «свій» простір
через ряд кордонів переходить у «чужий» [3].

Ставлення до «чужого» в основних аспектах
міжкультурних діалогів показало, що загалом серед
українців Вінниччини воно є толерантним. Поняття
«ворог», «чужий», «свій» взаємопов’язані між собою,
за певних умов ці категорії можуть переходити одна в
іншу. Що стосується обрядової сфери, то у світогляд-
них уявленнях продовжують домінувати у певних ре-
дакціях ті образи «чужого», що сформувалися та за-
кріпилися ще у традиційному суспільстві.

Отже, основними механізмами конструювання
образу «чужого» та визначення градусу «чужості» є
ментальність, традиція та відповідні історико-куль-
турні обставини. Важливим у подальшому студіюванні
виявів «чужості» є врахування двох базових чинників.
По-перше, зміщення акцентів розвитку етносу з ет-
нічного в соціокультурний простір, що через можли-
вості конструювати свої ідентичності створює для
людини багатоваріантні життєві стратегії, а відтак, по-
тенційне збільшення площин вияву «чужості». По-дру-
ге, десакралізація старої й якісно інша сакралізація су-
часної обрядової сфери дає нам нові неочікувані дис-
курси «чужого».
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У статті, на основі джерел, охарактеризовано соціально-еко-
номічний розвиток м. Володимира литовсько-польської доби.
Висвітлено господарську діяльність та побут місцевої людності.
Особливу увагу приділено суспільно-політичним аспектам жит-
тя населення міста.
Ключові слова: магдебурзьке право, привілей, ратуша, цехова
організація, ремісниче виробництво, ярмарок.

Одним з важливих завдань української історичної
науки є вивчення українських міст, які були торгово-
ремісничими, політико-адміністративними та культур-
ними осередками. Їхньому значенню присвячені фун-
даментальні праці багатьох вітчизняних і зарубіжних
дослідників. Попри сказане, дослідження міст і надалі
залишається однією з найактуальніших проблем як се-
редньовічної, так і нової історії. Безперечно це стосується
і волинських міст, зокрема одного з найдавніших і най-
більших – Володимира. Вже в часи останнього русько-
го правителя Волинської землі Юрія-Болеслава II (1325–
1340 рр.) місто було доволі потужним економічним,
політичним і культурним центром. Відомо, що тут зна-
ходилися ремісничі та торгові осередки [1, 13].

У другій половині ХV ст. Володимир отримав маг-
дебурзьке право. Підставою для його поширення та
використання в українських землях були так звані маг-
дебурзькі привілейні грамоти, які відіграли таку ж
роль, як і хартії (статути) західноєвропейських міст. Їх
метою було закріплення нової системи управління
містом, заснованої на принципах міського самовряду-
вання. Магдебургія була важливим чинником життя
міста. Безпосередньо Володимиру це право надав ко-
роль польський і водночас великий князь литовський
Казимир Ягайлович [2, 14]. Впродовж ХVІ ст. Воло-
димир отримав нові привілеї і підтвердження старих.
У 1509 р. польський король Сигізмунд І знову підтвер-
див старі привілеї міста, а Володимир остаточно отри-
мав статус міста з магдебурзьким правом. У 1532 р.
король вкотре підтвердив привілеї міста [3, 54].

Найбільш широкі юридичні права Володимир от-
римав у 1570 р. – вже після Люблінської унії, коли
старостою тут був кн. К. Острозький. Було дозволено
організовувати цехи, проводити три ярмарки на рік,
спорудити міську ратушу, а гербом міста затверджено
зображення Юрія Змієборця [3, 54]. У подальшому ці
привілеї були підтверджені й надані нові, зокрема в
1615, 1633 і 1680 рр. [3, 100]. Наприклад, привілей
1633 р. свідчитв, що володимирці зобов’язані утри-
мувати ратушу, а також їм було дозволено об’єднува-
тись в цехи. Отже, Володимир будувався за магде-
бурзьким правом і мав обов’язковим елементом рату-
шу. За середньовічними канонами, вона мала знахо-
дитися в центрі міста, на ринковій площі. Сам ринко-
вий майдан був оточений кварталами, поділеними вузь-

кими вуличками і мав форму неправильного прямо-
кутника [4, 449].

Володимирська міська ратуша згадується в доку-
ментах упродовж XVI–XVIII ст. Перша документаль-
на згадка про неї як споруду, в якій розпочалася робо-
та міських органів самоврядування, міститься в доку-
менті від 10 вересня 1584 р. – скарзі лантвійта К. Ва-
гилевича, бурмистра В. Ілінського та радців Д. Варак-
сича і Т. Пахеровича на Л. Беняшовича, з приводу без-
підставного збирання останнім чопового податку. У ній
міщани також вимагали від Беняшовича з’явитися до
ратуші з письмовим підтвердженням на право збору того
податку [5, 150]. Далі володимирська ратуша як реаль-
но існуюча будівля була засвідчена в універсалі козаць-
кого гетьмана І. Петражицького-Кулаги 1632 р., у зв’яз-
ку з попередженням про татарський напад і необхідні-
стю підготовки до захисту [6, 333–336]. О. Цинкаловсь-
кий наводив короткі відомості про будинок старого ма-
гістрату при вулиці Князя Василька (колишня Фарна) на
старому ринку [7, 207]. Однак наприкінці XVIII ст. ра-
туші в місті вже не було [8, 874–875].

З поширенням магдебурзького права, у Володи-
мирі швидко розвивалася цехова організація. П. Сас
називає у місті цехи шевців, кравців, м’ясників, купців,
ковалів, теслів, кушнірів, гончарів, а також різниць-
кий і пекарський – всього 11 [9, 92]. Наведений пе-
релік різних фахівців є яскравим свідченням значного
розвитку міського ремесла. Викликають інтерес
різницький і пекарський цехи, пов’язані з виробницт-
вом продуктів харчування, яких постійно вимагало
населення кількатисячного міста. Як слушно зауважила
О. Компан, продукти харчування вироблялися на ма-
лих підприємствах, здебільшого, в межах однієї сім’ї.
Лише цим можна пояснити наявність у місті великої
кількості пекарів, м’ясників, різників, броварів, соло-
довників, мельників тощо [10, 202]. Варто зазначити,
що, попри значне поширення, галузі харчової промис-
ловості знаходились ще на стадії виділення з домаш-
нього промислу, який поєднував виробництво на за-
мовлення, з виробництвом на ринок. Так, під 1569 р. у
17 ремісників-м’ясників, які торгували на міському
ринку, нараховувалася також 71 шкіра биків, баранів і
кіз [11, 418].

 Треба думати, що майже в кожному заможному
господарстві була своя броварня. Про це свідчить на-
зва вулиці – Броварна – в південно-західній частині
Володимира, неподалік від р. Луги. Взагалі, ремісни-
че виробництво було одним з найважливіших еле-
ментів економіки середньовічного міста. Найбільш
масовими були спеціальності, пов’язані з виробницт-
вом одягу, взуття та харчових продуктів. За даними
люстрації 1552 р., у Володимирі були 25 кравців, 25
шевців, 15 лимарів [12, 520–524]. Вичинка шкір була
пов’язана з виробництвом м’яса. Були у Володимирі і
зброярі. Так, 1561 р. згадується пушкар Костянтин,
який ремонтував аркебуз київського шляхтича Станіс-
лава Стужинського, а після пожежі 1566 р. майстрові
було віддано на ремонт 29 гаківниць [13, 103,137]. Як
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відомо, на Волині, починаючи ще зі слов’яно-руської
доби, значного розвитку набуло деревообробне ремес-
ло. Володимирські майстри вміли робити й великі чов-
ни. Так, 1566 р. згадуються торгівці Айзак і Зельман із
Володимира, які побудували за свої кошти три човни-
ком’яги і продали їх міщанинові П. Діброві [14, 125].

Потреба в цеглі, облицювальній плитці та пічних
кахлях зумовила виникнення відповідних виробничих
осередків. Згадки про цегельні свідчать, що одна з них
знаходилася над р. Лугою, в західній частині міста, біля
с. Федорівка. Інша цегельня була в передмісті Білі Бе-
реги. На східній околиці міста, за с. Островок також є
залишки таких печей. Нарешті, на південній околиці
міста, в урочищі Бірок була цегельня, що належала
Василіанському монастирю [7, 209–213]. Свідченням
керамічно-цегельного виробництва є промовиста на-
зва урочища Печисько на лівому березі р. Рилавиці,
на східній околиці давнього Володимира. Саме в цьо-
му урочищі за Проваллям, О. Цинкаловський виявив
багато орнаментованих полив’яних кахлів XVI–
XVII ст. [7, 209]. Переважання кахлів з так званим «ки-
лимовим» орнаментом додатково підтверджує дос-
товірність датування всього виробничого комплексу
першою половиною XVII ст., адже кахлі з подібним
орнаментом набули значного поширення в тодішній
Речі Посполитій, зокрема й на Волині [7, 209].

Традиційно у Володимирі розвивалось гончарство.
Гончарі селилися з давніх часів в урочищі Зап’ятниче,
за валами окольного міста, в північній частині Воло-
димира, де, крім керамічних горщиків, були знайдені
й виробничі споруди XV–XVI ст. [18, 206,210]. Те, що
цей район був пов’язаний з ремеслом і торгівлею,
свідчить факт існування тут церков св. Параскеви-П’ят-
ниці та св. Миколи Мерликійського, які вважалися по-
кровителями ремісників і купців. Саме ж передмістя
Зап’ятниче було розташоване на перехресті торгових
шляхів і, ймовірно, саме тут був розташований торго-
вий майдан.

Чимало ремісників не були членами цехів. Вони
нерідко були прогресивнішими від обмежених статут-
ними рамками цеховиків, хоча між ними існував анта-
гонізм. Ставлення до партачів з боку міських урядовців
в українських землях було неоднаковим. Подекуди до
них застосовувалися жорсткі дискримінаційні заходи,
як, наприклад, у Володимирі, де місцева рада розпо-
чала свій наступ на позацехових м’ясників ще на-
прикінці 60-х рр. XVI ст. У липні 1569 р., за наказом
цієї ж ради, були пограбовані м’ясники кн. Л. Сангуш-
ковича-Кошерского, які, незважаючи на заборону, про-
давали свої товари на міському ринку. У позацехових
м’ясників було відібрано багато битого птаха, бараня-
че, козяче й ялове м’ясо, а також значна кількість шкір
тварин. Можна припустити, що це з якихось причин
було вигідне війту, але не йшло на користь місцевим
цеховим ремісникам [14 155].

Серед споруд, пов’язаних з виробництвом про-
дуктів першої необхідності та виробничою діяльністю
людей, варто назвати кілька водяних млинів і гребель.
Так, гребля біля Білих Берегів з млином належала во-
лодимирському єпископату, як це видно з опису цер-
ков маєтків 1593 р. [20, 372–373]. На греблі в урочищі
Провалля також був водяний млин, який належав Ва-
силівській церкві [7, 198]. З млинами була пов’язана й
така важлива галузь господарства, як суконне вироб-
ництво. Терки, що сукно терли, або інакше – фолюші,
після жорен і круп’яних ступ, були найбільш пошире-
ними млиновими пристроями. Ступи, фолюші, з’єднані
з водяним колом, терли і м’яли сукно в дерев’яних ко-
ритах, а потім його сушили. Далі, за допомогою щітки,

відбувалося підняття ворсу, а «постригачі» рівняли
його ножицями. Спосіб виготовлення сукна з допо-
могою фолюш при млинах, в основному, був розви-
нутий у містах. Сукно вироблялося майже в кожному
добре налагодженому господарстві. На думку О. Ком-
пан, в другій половині XVII ст. існували вже окремі
центри виробництва українського сукна. На Волині,
поруч з Луцьком і Кременцем, таким центром був Во-
лодимир [10, 255].

Міське населення Володимира займалося також
різними промислами, які виникли з появою надлишків
сільськогосподарської продукції. З’явилися професіо-
нальні винокури, пивовари, солодовники. Наприклад, з
люстрації 1552 р. довідуємося, що на східній околиці
міста, за валами існували пивоварні та солодовні [9, 116].

Поширення магдебурзького права в українських
землях сприяло подальшому торговельному розвитку
міст. Річ у тім, що нерідко, разом із наданням або
підтвердженням права на самоврядування за магде-
бурзьким правом тому чи іншому населеному пункту,
в привілейній грамоті щодо цього давався ще й дозвіл
на організацію та проведення торгів і ярмарків. Право
на проведення ярмарків було одним із найважливіших
привілеїв багатьох вільних європейських міст. Також
всі ярмарки так чи інакше були прив’язані до релігій-
них свят. Так, привілеєм Сигізмунда Августа від
12 жовтня 1570 р. у місті Володимирі було дозволено
проводити тричі на рік вільні безкоштовні ярмарки:
перший – протягом тижня на початку великого посту,
другий – на Зелені Свята і третій – на св. Апостола
Матвія. На них дозволялися двотижневі торги, за уча-
стю купців чужоземних держав і всіх бажаючих, навіть
простих людей, з різноманітними товарами без випла-
ти королівських мит, дерев’яних, мостового та торго-
вого замкового [3, 54].

Ревізія 1552 р. свідчить, що торгівля велася в
центрі міста, на ринковому майдані, де були 24 кліті
(комори) для краму, які належали місцевим торгівцям-
євреям, одна – війтові; різницьких комірчин-яток – 6,
а одна війтова, але порожня, бо торгують на столиках
[12, 522]. Подібні кліті-комори споруджувалися на
призначених для цього місцях на ринку в торгових
рядах. Це були однокамерні, переважно дерев’яні будівлі.
Зрозуміло, що такі комори на ринку могли належати
лише заможним міщанам. Решта дрібних торгівців, імо-
вірно, торгувала де доведеться. Нерідко міщани об’єдну-
вали кошти для ведення більшої торгівлі. Так, 1566 р.
володимирський міщанин Яроцький і священик Проко-
піївської церкви Федір домовились про продаж шлях-
тичу Отаровському великої партії жита. В цей час ак-
тивна торгівля велася через Устилуг, що знаходиться
на відстані 12 км від Володимира. З нього великими
суднами-ком’ягами перевозили зерно, поташ та інші
товари до Гданська, а далі – в різні європейські краї-
ни. В XVI ст. Устилуг був значним річковим портом.
Для зберігання вантажів у ньому були склади. Наприк-
лад, володимирський городничий М. Козинський збе-
рігав в Устилузі 800 мац зерна і 25 лаштів поташу [9,
112]. Це був здавна порт міста Володимира. У самому
місті теж була торгова пристань, з промовистою на-
звою «Товарна гора», що знаходилася на березі р. Луги.
Також на території міста трапляються монети XVI ст.
Сигізмунда Августа [16, 18].

Отже, підсумовуючи, слід відзначити, що запро-
вадження магдебурзького права у місті Володимирі
відіграло позитивну роль у його соціально-економіч-
ному зростанні. Воно стало головним стимулом до
розвитку ремісничого виробництва, організації цехів,
ведення внутрішньої та зовнішньої торгівлі, що своєю
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чергою вплинуло на подальше формування плануваль-
ної структури міста.
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Petrovych V.V. The influence of the Magdeburg right on the de-
velopment of Volodymyr city (the Lithuanian-polish period). The
social and economic development of Volodymyr city in the Lithua-
nian-Polish period is characterized on the basis of the numerous sourc-
es. The local population economic activity and way of life are de-
scribed. A special attention is paid to the social and political aspects
of the city’s population life.
Key words: magdeburg right, privilege, town hall, shop organiza-
tion, artisan production, trade fair.

Ñ. Ñ. Ä³äèê

ÄÎÏÎÌ²ÆÍÀ ÑËÓÆÁÀ ÍÎÂÎÑËÎÁ²ÄÑÜÊÎÃÎ
ÊÎÇÀÖÜÊÎÃÎ ÏÎËÊÓ (1753–1764 ðð.)

Стаття розкриває аспекти допоміжної служби Новослобідсь-
кого полку. Новослобідський козацький полк (1753–1764 рр.) –
військове формування на території Павобережної України, було
створене за ініціативи російського Сенату. Окрім традиційної
служби, на новослобідських козаків були покладені допоміжні
функції і обов’язки: розшук і конвоювання утікачів-арештантів,
боротьба з поширенням небезпечних хвороб, участь у роботі
прикордонної російсько-польської комісії, охорона і доставка
артилерії у фортецю Св. Єлизавети, супровід і утримання ту-
рецько-татарських посланців.
Ключові слова: Новослобідський козацький полк, новослобідське
козацтво, козацька служба, фортеця Св. Єлизавети, «Задніп-
ровські місця», допоміжна служба.

Опинившись під владою Російської держави, ук-
раїнське козацтво продовжувало нести традиційну
козацьку військову службу: охороняло кордони, вело
розвідку, на першу вимогу вирушало у похід і брало
участь у воєнних діях. Несло козацтво і, так би мови-
ти, допоміжну службу. Одним із козацьких формувань
на службі Російської імперії був і Новослобідський
козацький полк, утворений за наказом російського
Сенату 1753 р. На відміну від традиційних козацьких
полків Гетьманщини, він був цілком підпорядкований

російському військовому командуванню. Для поселен-
ня полку була відведена територія так званих «задніп-
ровських місць», на правому березі Дніпра. Нині це
частина сучасних Кіровоградської, Дніпропетровської
та Миколаївської обл. Штаб-квартира полку впродовж
його існування в 1753–1764 рр. дислокувалась у фор-
теці Св. Єлизавети (нині м. Кіровоград).

В історіографії приділено недостатньо уваги історії
новослобідського козацтва, але ще менше уваги дос-
лідники звертали на службу новослобідських козаків.
Так, А. Скальковський [1, 361–363,377], С. Шамрай
[2, 242,278–284], В. Голобуцький [3, 513; 4, 378] лише
окреслили основні аспекти військової служби ново-
слобідського козацтва, такі як охорона кордонів, варта
на форпостах, роз’їзди, ведення розвідки і боротьби з
гайдамаками. Інші аспекти служби Новослобідського
формування залишилися майже недослідженими, зок-
рема розшук і конвоювання утікачів-арештантів і по-
селян, боротьба з поширенням небезпечних хвороб,
участь у роботі прикордонної російсько-польської
комісії, охорона і доставка артилерії у фортецю
Св. Єлизавети, супровід і утримання турецько-татарсь-
ких посланців тощо. У цій статті ми зупинимося саме
на допоміжній службі.

Новослобідським козакам доводилося нести суто
поліцейську службу: розшук, арешт, охорона і конвою-
вання арештантів та поселян, які втекли з території
полку чи з Нової Сербії. Так, у червні 1758 р. до сот-
ників і старшин звернулася Полкова слобідська кан-
целярія, з наказом розшукати і затримати утікача-ук-
раїнця з Нової Сербії. Безпосередньо шеф Нової
Сербії, генерал-лейтенант І. Хорват писав про це в
Полкову слобідську канцелярію і просив сприяти роз-
шуку. Пізніше канцелярія інформувала сотників і стар-
шин про «обивателей»-утікачів з слободи Новоархан-
гельської. Вони були причетні до гайдамацтва. Сотен-
ним правлінням наказувалося спіймати втікачів і з до-
повідним рапортом відправити у Слобідську канцеля-
рію [5, 18]. Того ж року до Слобідської канцелярії пи-
сав комендант фортеці Ф. Юст, наказуючи розшукати
«денщика» (робітника), який утік від капітана Пермсь-
кого драгунського полку. Канцелярія розіслала відпо-
відний ордер до сотників і старшин, з наказом спійма-
ти «денщика» і відправити до згаданого капітана. На-
давалися і прикмети втікача [6, 13].

В 1758 р. з-під караулу втекли двоє арештантів.
Слобідська канцелярія передала їх прикмети і наказа-
ла сотникам їх спіймати, забити в колодки і під кон-
воєм при рапорті доставити в Слобідську канцелярію
[7, 14]. У червні з в’язниці фортеці Св. Єлизавети втек-
ли ще двоє арештантів, уродженців «польської об-
ласті». Слобідська канцелярія наказувала спіймати їх,
забити в колодки і під конвоєм відправити до комен-
данта Ф. Юста [8, 3].

Небезпечні хвороби, особливо чума і холера, були
поширеним явищем в південноукраїнських степах,
особливо в спекотну пору року. Боротьба з поширен-
ням цих захворювань була важливою справою в Но-
вослобідськомиу полку. Частими були випадки зане-
сення небезпечних хвороб з-за кордону, іноді з тери-
торії Запорізької Січі. В 1758 р. Київський обер-ко-
мендант Лопухін інформував коменданта Ф. Юста про
можливість занесення епідемії з-за кордону. Йому в
свою чергу повідомив про це резидент при султансь-
кому дворі Обрєзков [9, 34]. Взимку 1760 р. у рапорті
новослобідського сотника А. Гегели згадується «мо-
ровая язва», яка була виявлена на Січі [10, 28].

Керівництвом полку вживалися заходи із зупинки
поширення інфекційних хвороб. В ордері до сотників
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і старшин Слобідська канцелярія наказувала: вдень і
вночі «разъезды иметь», тобто патрулювати прикор-
донні території. Осіб, які приходили з-за кордону, ра-
зом з їх майном наказувалося утримувати певний строк
у карантині; затримувати і допитувати всіх, хто пере-
тинав кордон без належних документів. За невиконан-
ня цих наказів передбачувалися військовий суд або
штраф [11, 34]. У зв’язку з появою небезпечної хворо-
би на Запорізькій Січі, Полкова канцелярія наказува-
ла на кордонах з Запоріжжям й у самих слободах роз-
ставити караули і організувати роз’їзди [12, 13; 13, 48;
14, 53]. Якщо ж якимось чином на територію полку
потрапляли люди з «неблагополучных мест», то сотен-
ним урядам наказувалося не допускати цих осіб у на-
селенні пункти, а про їхню появу інформувати полко-
ву адміністрацію [15, 23].

Траплялися випадки епізоотії. Так, на початку літа
1758 р. епізоотія рогатої худоби почалась у слободі
Пушкарівка. Полкова канцелярія повідомляла сотни-
кам, що в Пушкарівці вже померло 6 і захворіли ще до
30 голів рогатої худоби. Було наказано до закінчення
епізоотії нікому ні в яких справах не їздити в цю сло-
боду на волах і іншій худобі, і щоб нікого з Пушкарів-
ки не пропускали на волах до власних слобод [16, 2;
17, 4; 18, 12].

На прикордонних територіях між російськими і
польськими підданими досить часто виникали зіткнен-
ня і непорозуміння. Для врегулювання цих суперечок
російським і польським урядами була створена при-
кордонна комісія, яка розташовувалася в Брацлавсь-
кому воєводстві. На допомогу комісії російський Се-
нат призначив новослобідських козаків. У листопаді
1762 р. до Полкової канцелярії надійшла промеморія
прикордонної комісії, що вимагала, посилаючись на
указ Сенату, прислати козаків для «асистенции» і «ка-
раулов» [19, 1]. Під «асистенцией» треба розуміти ви-
конання новослобідськими козаками певних доручень:
як кур’єрів, провідників, перекладачів. Так, 1762 р. при
Брацлавській комісії «в должности переводчика» пра-
цював військовий канцелярист Ястребинський [20, 23–
23зв.].

У квітні 1760 р. виникла потреба перевезти гар-
мати з Переволочанської до фортеці Св. Єлизавети. До
супроводу і перевезення артилерії були залучені коза-
ки новослобідського полку. До новослобідського пол-
ковника М. Адабаша звернувся комендант Єлизаве-
тинської фортеці М. Муравйов, наказавши відрядити
до поселення Мишурин Ріг 7 волових підвод для пе-
ревезення гармат і 20 озброєних кінних козаків при
старшині. Остання мала отримати «прогонные день-
ги», які передбачалося роздати власникам підвід, ко-
закам-підпомічникам і підсусідкам [21, 1]. Команди-
ром конвою призначено сотенного отамана Аврамен-
ка. Гармати планували доставити в два етапи: перша
партія озброєних козаків мала супроводжувати підво-
ди з гарматами з Мишурного Рогу до слободи Овнян-
ки, інша – охороняла гармати на шляху від Овнянки
до фортеці [22, 2; 23, 6; 24, 7].

На козацтво полку покладалися також обов’язки
із забезпечення супроводу й охорони турецько-татарсь-
ких посланців, у тому числі прогодування їх і коней у
козацьких слободах. Коменданту Єлизаветинської фор-
теці були надані широкі повноваження, зокрема він міг
листуватися з закордонням, і приймав у себе зарубіж-
них посланців. Для більш безпечного та зручного пе-
ресування іноземців супроводжували новослобідські
козаки. Оскільки дорога була довгою, а місія посланців

могла затягнутися не на один день, то поставала про-
блема прогодування іноземних посланців і їхніх ко-
ней. Так, в лютому 1759 р. у слободі Орел утримува-
лися певний час в карантині турецький посланець і
його 30 татар з кіньми [25, 22; 26, 23]. Іноземні еміса-
ри зупинялися на ніч в козацьких слободах або меш-
кали певний час при фортеці Св. Єлизавети, як було в
серпні 1760 р. Весь цей час їх мали утримувати коза-
ки-підпомічники і підсусідки [27, 22]. Витрати на ут-
римання посланців відшкодовувалися з «Новосербсь-
кої суми», хоча це відшкодування відбувалося зі знач-
ними затримками через брак коштів [28, 13; 29, 20;
30, 21]. Козаки-провідники мали провести іноземних
гостей до кордону і отримати від них розписку, в тому
що їх (посланців) благополучно проведено до татарсь-
ких меж. Так, у травні 1759 р. сотник С. Звенигородсь-
кий звітував Полковій канцелярії, що він благополуч-
но провів турецького посланця до кордонів його дер-
жави і з нього взяв розписку [31, 28; 32, 29].

Восени 1762 р. передбачалося відведення Пермсь-
кого драгунського полку на зимові квартири. Драгунсь-
кий полк мав пройти через всю територію Новослобі-
дського формування, із заходу – від слободи Тернівки
– на схід – до Мишуринорізького ретрашменту. Ко-
мендант М. Муравйов наказав Слобідській канцелярії
призначити комісара для супроводу драгун полку. На
цю посаду обрано сотника Делятинського, а на допо-
могу йому надавалися підпрапорні. Він мав провести
полк Новослобідською територією, скласти розклад
руху, визначити місця зупинок на відпочинок і на но-
чівлю, слідкувати за порядком під час руху, щоб дра-
гуни не кривдили новослобожан, а якщо такі інциден-
ти трапляться, вимагати «сатисфакции». Шлях був дов-
гим і коні потребували фуражу, який драгунські коман-
дири мали купувати у новослобідських мешканців.
Комісар Делятинський мав слідкувати, щоб драгунські
офіцери розраховувалися за куплений овес і сіно за
визначеними цінами. Якщо ж вони відмовляться пла-
тити, то Делятинський повинен вимагати квитанції. З
цими квитанціями Полкова слобідська канцелярія мог-
ла звернутися до коменданта фортеці Св. Єлизавети, з
вимогою сплати за наданий фураж. Фураж мали нада-
вати підсусідки і підпомічники [33, 49–49зв.; 34, 52;
35, 54–55зв.].

На новослобідських козаків було покладено також
виконання поштової служби. Восени 1763 р. козацтво
було залучене до організації поштового зв’язку між
Новою Сербією, фортецею Переволочною і містом
Кременчуком [36, 3]. Питання організації мережі пошт
піднімалося тричі – в 1759, 1760 і 1762 рр., оскільки
вона мала забезпечити пересилку кореспонденції між
Нової Сербією, Гетьманщиною та Слобожанщиною
[37, 1–3, 10–11; 38, 1–5; 39, 1–4]. Для несення пошто-
вої служби був складений розклад, за яким кожна сот-
ня мала виставити певну кількість козаків. Загалом,
до цієї служби планували залучити 400 козаків, які
мали перевозити й охороняти кореспонденцію на те-
риторії полку[40, 15; 41, 49–49зв.].

На козаків-підпомічників і підсусідків був покла-
дений і ряд повинностей, не пов’язаних з утриманням
виборного козацтва. Так, вони постачали фураж для
коней армійських формувань російської армії. Хоча за
цю службу з ними розраховувалися грошима, були
значні затримки за ці постачання. Скажімо, в травні
1764 р. до Гарнізонної канцелярії звернувся обозний
Новослобідського полку В. Михалча. Він просив роз-
рахуватися з «обывателями» за косіння та постачання
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сіна для армійських коней за 1762 і 1763 рр. Сіно по-
стачали Пермському драгунському і Брянському лан-
дміліційному полкам обивателі слобід Мурзинки, Тиш-
ківки, Красної, Висі, Плетеного Ташлику, Грузької,
Аджамки, Зеленої, Жовтої, Омельницької, Кам’янки,
Інгульської, Бешки [42, 11–12].

Таким чином, можна констатувати, що, крім тра-
диційної козацької служби, на новослобідське козацт-
во покладалося також чимало допоміжних функцій і
обов’язків.
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Didyk S.S. Support service of Novoslobodskiy cossack regiment
(the 1753–1764th). In the article the aspects of support services No-
voslobodskaya regiment are revealed. Novoslobodskaya Cossack regi-
ment (in the 1753–1764 th) – military formation in the Right bank
Ukraine was created by the initiative of the Russian Senate. In addi-
tion to the traditional services, Novoslobodsky Cossacks were assigned
support functions and responsibilities: search and escort the prison-
ers, control of the dangerous diseases spread, the participation in the
work of the border guards Russian-Polish Commission, protection and
delivery of artillery to the fortress of St. Elizabeth, support and main-
tenance of the Turkish-Tatar messengers.
Key words: Novoslobodskaya Cossack regiment, novoslobodska Cos-
sacks, Cossack service, Fort St. Elizabeth, «Zadneprovsky places»,
support service.
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ãóáåðí³é 1861–1917 ðð.)

У статті аналізується процес соціально-економічних, а також
ментальних змін у Російській імперії протягом пореформеного пе-
ріоду (1861–1917 рр.), з акцентом на трансформаційний вплив капі-
талізму відносно жителів та інфраструктури Півдня України.
Ключові слова: капіталізм, підприємці, Південь України.

Капіталізм, якщо використовувати сухе визначен-
ня, є суспільно-економічною формацією, що базуєть-
ся на соціально-економічній відчуженості основної
маси працівників від засобів виробництва як об’єктів
власності, від економічної влади, процесу праці й
підпорядковує собі інші форми некапіталістичної влас-
ності, формуючи процес капіталістичного відтворен-
ня [1, 182]. Звісно, сформулювати більш просте виз-
начення можливо двома словами: свобода та конку-
ренція. Однак чи стосується капіталізм суто економіч-
них відносин? Не прагнучи заглиблюватись у політо-
логічні та політекономічні аспекти, варто констатува-
ти: капіталізм є реалізацією особливого світосприй-
няття, що протиставляє пасивності та патерналізму –
активність та самостійність.

М. Вебер у праці 1905 р. «Протестантська етика і
дух капіталізму» слушно зазначав, що першим супро-
тивником, з яким довелося зіткнутися «духові» капіталі-
зму і який являв собою певний стиль життя, норматив-
но зумовлений і виступаючий в «етичному» вигляді, був
тип сприйняття і поведінки, який може бути названий
традиціоналізмом [2]. Саме у контексті вищезазначе-
ного важливою для дослідника є зміна суспільно-еко-
номічних відносин у Російській імперії за часів реформ
другої половини XIX ст. та подальшого її розвитку як
капіталістичної держави з «гальмом» у вигляді пере-
житків абсолютної монархії, казенної церкви, общин-
ної психології (транслятори традиціоналізму).

Станом на середину XIX ст. Росія являла собою
відсталу у соціально-економічному (не кажучи про
політичний) плані державу. Реформаційні процеси
після 1861 р. принесли позитивні зміни: цензурні по-
слаблення, автономія університетів, деяка свобода
підприємництва та покращення інвестиційного кліма-
ту, судочинства, місцевого самоврядування. Загалом,
Росія перейшла від стану «феодального консерватиз-
му» до «буржуазної ери» [3, 378]. Дослідник історії
України А. Каппелер прямо визначає індустріалізацію
як найважливіший компонент модернізації Російської
імперії, що для історії України мало велике значення,
зважаючи на концентрацію сучасної промисловості
саме на Півдні України [4, 111].

Цей регіон представляв чудову ілюстрацію змін у
соціально-економічній структурі Росії. На початку
ХХ ст. сформувався Херсонсько-Катеринославський
район українського машинобудування (8,5% загально-
російського виробництва). Великим підприємством, що
випускало сільськогосподарські машини, був завод
Грієвза в Бердянську. Заводи Олександрівська, Одеси,
Херсона, Миколаєва, Єлизаветграда відігравали важ-
ливу роль у виробництві сільськогосподарських ма-
шин, а також апаратів, насосів для цукрової, винокур-
ної, лісопильної та інших галузей промисловості [5, 18].

Також варто не забувати і того, що Південна Ук-
раїна відігравала неабияку роль у формуванні украї-
нського товарного ринку, а на її морські порти перео-
рієнтовувалися товаропотоки Лівобережжя та Правобе-
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режжя, що сприяло перетворенню українських земель
на об’єднаний господарський організм. Розширення
ж контактів із закордонням послаблювало російський
економічний вплив на регіон [6, 91–92]. Відкриття
комерційного порту (1862 р.), залiзницi (1873 р.) та
бiржi (1886 р.) у Миколаєві значно вплинуло на роз-
ширення хлiбної торгiвлi на теренах Півдня України.
У 1891–1895 рр. середньорiчний вивiз пшеницi з Ми-
колаєва склав 25,9 млн. пуд. (з Одеси – 37,1) [7, 93–
94]. Будівництво залізничних магістралей призвело до
зростання транспортування вантажів, зокрема зерна,
до чорноморсько-азовських портів, що полегшувало
постачання товарів на зовнішні ринки. Після розбудо-
ви Одеської залізниці, перевезення зерна на Півдні
України в 1866–1867 рр. зросло вдвічі (з 6925 – до
12079 тис. пуд.). На початку 1870-х рр. Одеська магі-
страль посідала третє місце в імперії, поступаючись
Миколаївській та Варшаво-Віденській залізницям [8,
182]. Хлiб з Миколаєва й Одеси експортувався у Кон-
стантинополь, Геную, Марсель, Роттердам, Амстер-
дам, Лондон, Лiверпуль, Белфаст, Глазго, Берген, Гам-
бург тощо [7, 94]. Цей аспект суттєво розширив підклас
підприємців, котрих нині прийнято іменувати зерно-
трейдерами. Крім того, згадане будівництво залізниць
мало й інший, не економічний результат – менталь-
ний, оскільки уявлення людей щодо простору суттєво
змінилося. Це, у свою чергу, призвело до підвищення
соціальної комунікації та інтеграції.

Слід відзначити ще одну особливість: наприкінці
XIX – на початку ХХ ст. більшість заможних
підприємців не були представниками місцевого насе-
лення. Наприклад, іноземцям належали майже всі ве-
ликі торгівельні доми, засновані в Україні 1893 р. (з
14 – 11 фірм з іноземним капіталом від 100 до 800 тис.
руб. зосереджувалися в Одесі). Виняток становили хіба
що торгівельні доми Л. Рабіновича (капітал у розмірі
800 тис. руб.), В. Яловикова (відповідно – 120 тис.
руб.), О. Бродського (155 тис. руб.) та Ф. Шполянсько-
го (200 тис. руб.) [9, 27]. Додамо, що Одеса загалом
була центром іноземних економічних, соціальних і
культурних впливів, а відповідно до Першого загаль-
ного перепису населення Російської імперії 1897 р., в
Одесі проживало 19422 (4,8%) іноземних підданих.
Для прикладу, кількість іноземних підданих у Санкт-
Петербурзі становила лише 22105 осіб [10, 8].

Крім того, соціально-економічний розвиток підро-
сійської України, значною мірою, відбувався без участі
самих українців. Експортним комерційним сільським
господарством займалися росіяни та німецькі колоні-
сти, торгівлею – євреї та росіяни, гірничодобувною та
важкою промисловістю Півдня України – іноземці та
росіяни. Навіть серед робітників українці перебували
у меншості, поступаючись російським переселенцям.
Така ж ситуація склалась і в контексті урбанізаційних
процесів [4, 112]. Певна ментальна пасивність украї-
нського етнічного елементу в економічній сфері пояс-
нюється сільською дислокацією. У той же час іноземці,
що мали значний ментальний багаж капіталістичної
діяльності, природно діяли рішучіше. Наприклад,
представник англійської фірми «Клейтон і Шуттль-
ворт» Джон Гріевз 1876 р. відкрив у м. Бердянськ (Тав-
рійська губ.) торгівельний склад та слюсарні май-
стерні; 1883 року – завод сільськогосподарських ма-
шин, котрий став одним з найбільших у Європі й екс-
портував свою продукцію до Великої Британії, Німеч-
чини, Бельгії [11, 392].

Соціальну структуру населення Півдня України
періоду капіталістичної трансформації суспільства
можна окреслити за допомогою статистики. За кри-

терії візьмемо співвідношення «місто – село» та со-
ціальну стратифікацію (у даному випадку «купці» –
бізнесмени) станом на 1897 р.: Катеринославська губ.:
міське населення – 241005 осіб (11,4%), сільське –
1872669 (88,6%); купців – 7898 (0,37%); загалом, у
містах – 4886 осіб (2,03% від кількості міського насе-
лення) [12, 3–4,9–10]; Таврійська губ.: міське населен-
ня – 289316 (20%), сільське – 1158474 (80%); купців (і
почесних громадян) – 12702 (0,8%); загалом, у містах
– 8372 (2,9%) [13, 4,14]; Херсонська губ.: міське насе-
лення – 788960 (28,86%), сільське – 1944652 (71,14%);
купців – 12303 (0,45%); загалом, у містах – 9971
(1,26%) [14, 5,9].

Як видно з вищенаведених даних, суб’єкти капі-
талістичного процесу – підприємці та міське населен-
ня – не становили більшості, а роль бізнесу у суто
відсотковому відношенні була мізерною. Херсонська
губ. лишала позаду інші регіони Півдня України
відносно рівня урбанізації, однак Таврійська тримала
першість у плані підприємницького елементу. Проте,
ситуація «активна меншість – пасивна більшість» є
природною. Можемо також відзначити високий ступінь
урбанізації на Півдні України: станом на 1897 р. він
складав 20%, тоді як середньоімперські показники ста-
новили 13% [4, 130]. На підтвердження вищезазначе-
ного наведемо лише один факт: за незначний проміжок
часу (20 років) населення міст Півдня України карди-
нально зростало. Станом на 1917 р. міське населення
Катеринославської губ. становило 29% супроти 71%
сільського; Таврійської губ. – 33 і 67%, відповідно.
Стан урбанізації у Херсонській губ. не особливо
змінився (33% міського населення 1917 р., супроти
28,86% у 1897 р.) [15, 138].

У пореформений період в економічній структурі
міст відбулись разючі зміни: від 1850-х рр. до кінця
століття кількість суто адміністративно-військових і
аграрних міст у Європейській Росії (без Польщі та
Фінляндії) зменшилося з 80 до 10,8% (66 з 612 міст).
У той же час число міст змішаного типу (поєднання
декількох галузей: торгівля, фінанси, промисловість,
сервіс тощо) зросло з 20 до 89%. [16, 302]. Наприк-
лад, на кінець ХІХ ст. Катеринослав перетворився на
важливий індустріальний центр Півдня Російської
імперії, куди широким потоком вливалися капітали
російських та особливо іноземних промисловців і
банкірів. 1897 р. у Катеринославі бельгійське товари-
ство проклало одні з перших в Україні трамвайні колії,
на початку ХХ ст. тут електрифікуються і телефоні-
зуються вулиці та будинки [17, 162]. Таким чином,
міста позбувались аграрного характеру, створюючи
принципово іншу інфраструктуру та, відповідно, влас-
ну субкультуру, що могла відрізнятись у залежності від
багатьох факторів (етнічне походження, релігійна при-
належність, сфери зайнятості містян).

На модифікацію світоглядних норм у ході модер-
нізації впливало також зростання контактів між різно-
манітними соціальними групами, котрі у рамках тра-
диційного суспільства були позбавлені можливості
«тісного дотику». Наприклад, середньовічні селяни
мали невиразне уявлення про життя великих міст [18,
45]. Розрив між містом і селом існував не лише на еко-
номічному рівні, але й на психологічному та мовному.
Культурні містяни другої половини XIX ст. погано розу-
міли мову села, так само як і селяни не надто розуміли
міську культуру. Таким чином, відбулося творення двох
культур – міста і села. Якщо міста Російської імперії
були наближені до європейського світу, то села не надто
відрізнялись від тих, що існували за часів Петра I [16,
337–338]. Хоча не варто абсолютизувати вищезазна-
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чену позицію, оскільки зворотний вплив на ментальність
міст здійснювали і сільські переселенці [18, 51]. Тим не
менш, міста, як завжди, виконували функцію соціалізації,
своєрідного «плавильного казана» соціуму.

Як зазначає Т. Євсєєва, завершення промислового
перевороту та розвиток індустріального суспільства не
призвели до того, щоб піддані багатонаціональної
імперії стали єдиною політичною нацією (на відміну
від Німеччини, Італії та ін. країн). Навпаки, всі три
компоненти політичної системи – «православ’я, само-
державство, народність» – опинилися у стані конфлік-
ту одна з іншою. Одним з аспектів цього розкладу були
глибокі розбіжності між консервативною церквою та
громадськістю [19, 164]. З 1890-х рр. взагалі змінився
весь звичний ритм життя. Крім залізниць, мережа яких
невпинно зростала, з’явилися автомобілі, у життя лю-
дей прийшли фотографія, кіно, інтернаціональна мода
[20, 318]. Образно кажучи, релігійна покора почала
конкурувати з барвистим різноманіттям споживацько-
го капіталістичного суспільства. На межі ХІХ–ХХ ст.
уже значна число представників молодої буржуазії
українських губерній відзначалася достатньо високим
рівнем освіти, відповідною професійною підготовкою,
необхідними організаційними навичками, ширшим
кругозором, інакше розцінювала своє значення в еко-
номічному й громадському житті [21, 197].

Тут ми можемо хіба що додати факт інституалі-
зації підприємницького класу (буржуазії) як рушія со-
ціально-економічного прогресу. Наприклад, у червні
1911 р. уряд затвердив Положення про утворення ке-
рівного та координуючого органу підприємців півден-
них губерній – Ради з’їздів представників промисло-
вості і торгівлі Півдня Росії. Важливу роль у цій органі-
зації відігравали компанії, які діяли саме в українсь-
ких землях – Російське суднобудівне товариство (Ми-
колаїв), «Джон Грієвз і К°» (Бердянськ), «Р. і Г. Ель-
ворті» (Єлисаветград) та Криворізьке залізорудне то-
вариство [22, 161]. До 1917 р. в Українi дiяли 15 бiрж,
з яких 10 – на Пiвднi: Одеська, Миколаївська, Єлиза-
ветградська (виникла у 1901 р.), Бердянська (1905 р.),
Херсонська (1906 р.), Катеринославська (1907 р.),
Олександрівська (1908 р.), Маріупольська (1910 р.),
Феодосійська та Симферопольська [7, 94]. Станом на
1914 р. підприємницький клас впевнено викристалізо-
вувався, підриваючи і так деградуючий вплив дворян-
ства, що знаменувало собою перманентний рух до лібе-
ральних змін у суспільстві і конфлікту з державною вла-
дою. Характерним явищем у процесі капіталістичної
трансформації, яку тоді переживала Україна, була також
вузькість соціальних поглядів і програм буржуазії. Не
рахуючись з громадськими потребами, соціальними й
політичними наслідками, підприємці намагалися от-
римати якнайбільший прибуток. Низьку продук-
тивність праці власники звичайно компенсували
збільшенням тривалості робочого дня, встановленням
мінімальної платні, що призводило до дуалізму сус-
пільної оцінки підприємництва: від «оббирачів населен-
ня» (в уявленні соціальних низів, робітників, селян та
частини інтелігенції) до «носіїв прогресу» [23, 33].

Однією з найзначніших соціальних змін порефор-
меного періоду стала поява пролетаріату (промисло-
вих робітників). 1897 р. їхня загальна кількість в Ук-
раїні становила біля 425 тис., причому майже полови-
на з них зосереджувалася у важкій промисловості Ка-
теринославської губ. [24]. Як ми вже зазначали вище,
переважну частину пролетарів становили росіяни. Це
був контингент у більшості далекий від цивілізованих
європейських норм життя, схильний до алкоголізму,
п’яної поножовщини та зневаги до суспільної моралі

[17, 163]. Норма споживання алкоголю серед робітни-
чого класу постійно зростала. Якщо 1897 р. у Катери-
нославській губ. на душу населення (включаючи жінок
і немовлят) вона становила 0,69 відра, то 1912 р. – 1,02.
Пияцтво набувало особливо масового характеру після
одержання зарплати і часто продовжувалося декілька
днів. Нерідко це спричиняло зупинку на декілька днів
виробництва [15, 141]. Умови праці у промисловості
були жахливими: робочі зміни нерідко тривали 10, 12,
або 15 год.; технічної безпеки та медичного обслуго-
вування практично не існувало, платня майже цілком
витрачалася на їжу та злиденне житло [24]. Подібний
соціальний стан пролетарів (колективістів) став осно-
вою для зростання протестних настроїв у містах Росії
та підвищення рейтингу більшовиків.

Певні очікування населення на зміни у державі і
суспільстві, відчуття апатії та соціальної депресії
помітні навіть у пресі. Наприклад, у газеті «Одесский
вестник» від 13 січня 1884 р. відзначалося: «Глубокая
общественная спячка и дремота, всеобщая растерян-
ность и неудовлетворенность – вот чем отличается про-
шедший год. Никакого сознательного импульса, ника-
кого осмысленного общественного движения, которые
живили бы и бодрили общество, не замечалось. Было,
правда, нечто такое редкое, что записывается и отме-
чается в истории именно тем годом, когда оно совер-
шалось, но и это нечто, возбуждающее трепетныя ожи-
дания и розовыя надежды, не оправдало даже и деся-
той доли этих ожиданий. Совершенно притаившись и
как будто не подавая признаков существования, люди
русские жили в роздробь, ничем не связанные, не объе-
диненные» [25, 1]. Така оцінка сірої буденності доби
самодержавства яскраво характеризує прагнення на-
селення великого українського міста (або, принаймні,
частини інтелігенції) до розвитку громадянського сус-
пільства як елементу ліберальної держави.

Так само суспільство реагувало, можливо лише на
рівні стороннього споглядача, на юридичну несправед-
ливість функціонування Російської імперії. У номері
вже цитованої вище газети «Одесский вестник» від
18 січня 1884 р. міститься показова стаття – «Тюрем-
ное заключение несостоятельного должника», котра
викриває особливості правової системи імперії: «Толь-
ко при переходном состоянии нашего законодательства
возможно допустить такую аномалию в отправлении
правосудия, чтобы по одному и тому – же обстоятель-
ству один суд, до обнаружения злостной несостоятель-
ности, применял бы самое тягчайшее для человека
наказание, как лишение свободы, а другой суд, – ос-
тавлял бы это обстоятельство, пока не обнаружатся
улики злостной несостоятельности, без применения
этой кары. И тот, и другой суд действуют в этом отно-
шении по тождественному вопросу, в одном государ-
стве, даже в одном городе, на законном основании,
согласно строго определенной рамке закона» [26, 1].
Звісно, поняття про справедливість притаманне всім
людським спільнотам, але юридична критика влади
(нехай і банальна) на шпальтах громадсько-політич-
них видань (трансляція правових цінностей серед
широких кіл громадськості міста) стала новацією для
Російської імперії пореформеної доби.

Бурхливий розвиток економіки й інфраструктури
неминуче мав призвести до стресового стану серед
широких верств населення. Зміни (а реформи – це своє-
рідний синонім змін) завжди важко сприймаються з
погляду соціальної, політичної психології. До цього
варто додати і непомітний процес руйнування общин-
ної (селянської) психології, котра поступалась індиві-
дуалістичній (міській). Невдоволення частини селян



   165²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè

аграрною реформою П. Столипіна, відсутність (або
обмеженість після 1905 р.) громадянських і політич-
них прав, незахищеність робітників – все це мало при-
звести до трагедії. У цьому плані капіталістичний роз-
виток у Російській імперії можна охарактеризувати так:
економічне піднесення та політичний застій
(«стабільність», як сказали б українські політичні екс-
перти XXI ст.). Період 1861–1917 рр. неможливо роз-
глядати без прив’язки до логічного фіналу – револю-
ційних подій 1917 р. Адже лютнева революція являла
тріумф середнього класу, у той час як жовтневий пе-
реворот насправді можна охарактеризувати як контр-
революцію – перемогу общини над індивідуалізмом,
самодержавства у вигляді диктатури над демократією,
соціалізму (державної бюрократії) над вільною рин-
ковою економікою.
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У статті, на основі документів Держархіву Харківської обл.,
розглядається соціальний аспект організації приватного продажу
«літератури для народу» у Харківській губ. на зламі ХІХ–ХХ ст.
Вказана роль влади у контролюванні соціального складу торговців
та їх лояльності.
Ключові слова: книжна торгівля, література для народу, селянство.

Актуалізація прилучення українського селянства
до друкованого слова на зламі ХІХ–ХХ ст. збіглась із
розвитком особливої галузі письменництва – «літера-
тури для народу». Втручання у процес її витворення
представників громадськості та влади супроводжува-
лося пошуком відповідних комунікаційних каналів для
поширення видань, створених спеціально для просвіти
та напучувань «народу», з акцентом не стільки на про-
даж, скільки на організацію мережі книгозбірень, чи-
талень, поширення народних читань тощо. Поруч із
цим, зусилля інтелектуальної еліти були спрямовані на
притлумлення та маргіналізацію в інформаційному
просторі комерційного напряму «літератури для наро-
ду» (зокрема «лубочних видань»), що також стимулю-
вало розвиток читацьких практик, але мало ринкову
основу, більшою мірою відповідаючи смакам і запи-
там селян, аніж уявленням інтелігенції чи можно-
владців про те, що треба читати народу. Зі свого боку,
власті намагалися контролювати зміст усіх видів «на-
родних видань» і способи їх розповсюдження.

Домінування в українській історичній літературі
досліджень просвітницьких заходів «освіченої мен-
шості» (церкви, земств, товариств грамотності, просвіт
тощо) відсуває поза поле уваги питання налагодження
на українських теренах комерційного збуту дешевих,
затребуваних селянством «народних видань». Хоча у
загальноімперському контексті проблема була означе-
на вже у ХІХ – на початку ХХ ст. Її підносили спеціа-
лісти з виробництва та розповсюдження книг, які опи-
сували умови праці коробейників, ходебщиків та офень
[1–3] і загалом способи налагодження продажу друко-
ваних творів [4]. Особливості торгівлі лубочними ви-
даннями висвітлювали й симпатики «інтелігентної»
народної літератури: невдалі експерименти з формою
творів і методами їх поширення змушували звернути
увагу на ефективне використання ділками – «лубоч-



166 ÃÓÐÆ²¯ÂÑÜÊ² ²ÑÒÎÐÈ×Í² ×ÈÒÀÍÍß        Âèïóñê 8/9 – 2014/2015

никами» – багатотисячної армії дрібних торгівців з
продажу мільйонів екземплярів своїх видань [5; 6]. В
українській публіцистиці лунали заклики «взяти зра-
зок з Москви» у дієвості поширення видавничої про-
дукції через «силу-силенну книжкових крамниць, уся-
ких кіосків, книгоношів, агентів і т. ін.» [7]. За радянсь-
ких часів сюжети щодо налагодження збуту народної
літератури потрапляли до підручників з книжкової
торгівлі [8; 9]. Аналізуючи процеси концентрації тор-
говельного капіталу у лубочній справі у 1860–70-х рр.,
радянський історик Ю. Горшков дійшов висновку, що
у цей період відбувся перехід від базарно-ярмаркових
форм поширення книжкової продукції до посилення
стаціонарної книготоргівлі, чому сприяв і розвиток
залізничного будівництва, і прийняття 1865 р. Тимча-
сових правил про цензуру і друк. Дія документу мала
запобігти поширенню революційних видань, але од-
ночасно призвела до розорення офень і концентрації
купецького капіталу. Разом з цим, Ю. Горшков стверд-
жує, що поширення обсягу збуту друкованих видань і
недостатні темпи розвитку інфраструктури залишали
затребуваним, особливо у сільській місцевості, дрібний
книгопродаж. Займались офеньським промислом ви-
нятково чоловіки, в основному, представники селянсь-
кого стану – вихідці з центральних російських губерній
[10]. У 1990-х рр. тема організації книжкової торгівлі
знаходила висвітлення у російських регіональних дос-
лідженнях [11].

Виявлена у фондах Канцелярії Харківського губер-
натора та Харківської духовної консисторії Держархі-
ву Харківської обл. низка документів, з клопотаннями
про дозвіл стаціонарної та розносної торгівлі книга-
ми, може слугувати одним з джерел вивчення соціаль-
ного аспекту комерційного розповсюдження видань
для селянства у Наддніпрянській Україні на зламі ХІХ–
ХХ ст. Проаналізовано зміст 83 клопотань за 1890,
1892, 1893, 1902, 1903, 1906, 1908 рр., але немає
свідчень, що навіть за ці роки у справах збереглися всі
заяви, які надходили. Розглянуто всі знайдені селянські
прохання. Також для аналізу вибірково обиралися зая-
ви представників інших верств населення, якщо в них
містилися натяки на можливість поширення книжко-
вої продукції серед селянства: ведення торгівлі у
сільській місцевості чи у відвідуваних селянами
міських торгових точках; планування продажів видів
видань, призначених для «народу», цікавих для нього
(серед них лубочні, у т. ч. духовно-моральні та дитячі,
навчальні або просто «книги, схвалені Вченим комі-
тетом Міністерства народної просвіти»), особливо в
поєднанні з пропозиціями картин на папері чи металі
та «відкритих листів» (листівок). Крім клопотань, інте-
рес представляють довідки, які громадились на про-
хачів у поліцейських відділках. Уривчастість даних
зумовлює їх ілюстративний характер, але дає змогу
скласти уявлення про те, з яких шарів населення та з
яких регіонів походили претенденти на ведення кни-
готорговельного підприємництва, які його види вони
практикували й якими були вимоги владних органів і
мотивація відмов.

Потрапивши у поле зору урядових кіл, розвиток
книготорговельної справи був обплутаний низкою
формальних обмежень. Починаючи з 1865 р., для за-
нять розносною торгівлею промисловиків зобов’яза-
ли клопотатись про отримання дозволу у поліцмей-
стерів або повітових справників у кожному місті та
повіті. Процедуру спростили у 1881 р. – відтепер
свідоцтво мало видаватися губернатором, що підтвер-
джувалося в «Уставі про цензуру і друк» 1890 р. (зміни
і доповнення 1906, 1908, 1909 і 1910 рр.). Тільки зі

згоди губернатора могла відбутися заміна відповідаль-
ної особи та переміщення місця стаціонарної торгівлі.
Волосні й сільські старшини мали право вимагати від
розносників книг пред’явлення дозвільних документів,
а місцеві поліцейські чини – оглядати товар, слідкува-
ти за правильністю ведення продажу, попереджаючи
продаж рукописів і заборонених книг. Торгівців зобо-
в’язували затверджувати списки призначеної для про-
дажу літератури та можливі зміни до них. Дозвіл на
торгівлю видавався лише після перевірки громадянсь-
кої правоздатності й особистої благонадійності про-
хачів, у минулому яких не мало бути випадків перебу-
вання під слідством і судом та порушень правил ве-
дення книжкових продажів [12, 68–95]. Крім того, у
поліцейських рапортах вказувалися відомості про мо-
ральні якості прохачів, ступінь освіченості та на-
лежність до «шкідливих сект», а у самих заявах позна-
чалася територія ведення розносної торгівлі – в одно-
му населеному пункті або у межах повіту, губернії чи
всієї імперії. Готові свідоцтва передавалися прохачам
через органи поліції, зрідка їх видавали міські або во-
лосні старости.

Від Харківського губернатора дозволи на ведення
книжкової торгівлі намагались отримати представники
різних верств населення. З проаналізованих клопотань,
одне належало священику, 4,8% складали запити дво-
рян (у т. ч. з чинами колезького секретаря, надвірного
радника), 7,2% – купців, 10,8% – колишніх військових
(запасних писарів, фельдфебелів, унтер-офіцерів),
31,3% – міщан, 44,4% – селян. Частка селян не була
переважною щодо інших, взятих разом, а з урахуван-
ням не розглянутих клопотань, які також могли стосу-
ватися торгівлі «народними виданнями» (без вказівок
на це), то цей відсоток міг би бути ще меншим.

Претенденти на поширення народних видань пи-
тали про організацію як стаціонарної, так і нестаціо-
нарної торгівлі, причому ані вони самі, ані представ-
ники влади не вживали спеціальних термінів, на кшалт
«офень». Більш заможні прохачі з верств дворян,
купців, міщан і селян подавали заявки на відкриття
книжкових магазинів. Так, 1902 р. їх планували засну-
вати селяни у м. Харкові О. Кондратьєв і м. Валки
Я. Белицький [13, 163,270]. Були намагання викорис-
товувати потенціал власних, вже існуючих або нових
торговельних закладів, додаючи книжкові відділи.
Тверський просвітник М. Черенін зазначав, що про-
даж окремих видів літератури при торгівлі іншими
товарами складав 3/4 загальноросійського стаціонар-
ного книготоргового підприємництва. Така торгівля
мала мізерний обіг, але забезпечувала контакт з широ-
ким колом публіки, яка відвідувала такі заклади [4, 4–
11]. У Харківській губернії популярним було відкрит-
тя книжкових відділів у «паперових» крамницях з
торгівлі письмовим приладдям. У 1890 р. дворянин
Л. Язиков з м. Ізюм отримав дозвіл продавати у тако-
му магазині підручники та дитячі книжки [14, 1]. У
1902 р. подібні свідоцтва були видані міщанкам Хар-
кова та Куп’янська [15, 163,268–272] та харківському
купцю С. Новікову при його «торгівлі шпалерами і
письмовим приладдям» [13, 254]. Купець В. Руденко у
магазинах іграшок хотів торгувати «книгами, які відно-
сяться до ігор», книжками про звірів та дитячими каз-
ками [13, 256]. Були й екзотичніші прохання: ахтирсь-
кому купцю Д. Соменку у галантерейному магазині
дозволили торгувати календарями, підручниками та
«духовно-моральними казками» [13, 7]; відставному
фельдфебелю Ф. Колоту у посудній лавці – календаря-
ми [13, 23]; білопільській міщанці М. Запаровій «при
бакалійній торгівлі» – релігійно-моральними брошу-
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рами, календарями та творами російських письмен-
ників [13, 39]; богодухівському купцю І. Масленніко-
ву у бакалійному магазині – підручниками [15, 183].
Проте, в більшості заяв йшлося про можливість ве-
дення нестаціонарної книжкової торгівлі – розносно-
го чи розвізного продажу друкованих видань (часто у
купі з різним крамом) зі столиків і рундуків на ярмар-
ках, базарах, вулицях, площах та інших публічних
місцях. Наприклад, у 1902 р. міщанину О. Родіонову
дозволили торгувати у роздріб «книгами і картинами
лубочного для народу виробництва» на базарній площі
м. Ахтирки і на сільських ярмарках [13, 87].

Серед прохачів були вихідці з Харківської, Черні-
гівської, Полтавської, Подільської, Рязанської, Тульсь-
кої, Курської, Олонецької, Орловської, Уфімської гу-
берній та Області Війська Донського. Прибулі росія-
ни у заявах вказували, з якого часу і за якою адресою
мешкали у Харківській губ.; можливо при видачі доз-
волу на ведення книжкової торгівлі перевага віддава-
лася не заїжджим комерсантам, а тимчасовим чи по-
стійним мешканцям Харківщини. 58,6% селян – пре-
тендентів на заняття книготорговельним промислом –
походили з українських губерній. Звертає на себе ува-
гу підвищення промислової активності українського
селянства, яке поривало з сільським господарством або
намагалось поєднувати різні заняття. 60,9% бажаючих
займатися «промисловою діяльністю у вигляді книж-
ної торгівлі», продовжували проживати у своїх селах і
невеличких містах, а ще 39,1% переїхали до міст. Так,
протягом 1903 р. губернатору надійшли відразу три
клопотання, написаних в однаковій манері, одним і тим
же почерком (ймовірно, існували писарчуки, які спе-
ціалізувалися на складанні таких клопотань, адже це
непоодинокий випадок), з кострубатими підписами –
від двох селян з різних сіл Чернігівської губ. та одного з
Полтавської. Всі мешкали у м. Суми і хотіли торгувати у
рознос книгами і картинами «з видами монастирів, цер-
ков та воєнних дій» по ярмарках і базарах Російської
імперії. Вихідець з Полтавщини П. Ткаченко 8 років зай-
мався розносною торгівлею галантерейним товаром у
Ахтирському повіті, маючи квартиру у Краснопіллі [16,
23]. І. Федосенко й О. Бабичев 5 років провадили «тор-
говельну справу розносним товаром» на Сумщині, а
до того – у різних повітах Харківської і Полтавської губ.,
відлучаючись щорічно з 1 травня до 1 серпня додому
для збирання хліба [16, 14–17зв.,23–26]. Селянин Хар-
ківської губернії А. Самсоненко з 1902 р. мешкав у Та-
ганрозі, а 1908 р. безрезультатно намагався отримати
дозвіл на торгівлю книгами у Сумах [15, 94,96].

Для торговців народними виданнями найбільш
комерційно привабливою була література, видавці якої
орієнтувалися на задоволення існуючого попиту, мали
можливості для збільшення накладів і кількості видань,
їх здешевлення. Подекуди прохачі вказували, що мали
бажання продавати книжки певних фірм. У 1902 р.
міщанин І. Александров клопотався про відкриття у
Харкові книжного магазину московського видавницт-
ва народних книг «Посредник» [13, 185]. У 1908 р.
відмова надійшла селянину Валківського повіту
Є. Антоненку, який хотів торгувати виданнями това-
риства І. Ситіна [15, 277].

Отримувати губернаторський дозвіл мали й самі
видавничі фірми, а також громадські установи та пред-
ставники церкви, оговорюючи кандидатури продавців.
Так, 1902 р. правління фірми І. Ситіна воліло бачити
розповсюджувачем своїх видань селянина Тульської
губернії Д. Заморського [13, 101], 1904 р. правління
Харківського товариства поширення у народі грамот-
ності просило дозволити розносний продаж народних

видань по селах губернії харківському мешканцю, се-
лянину Г. Бондарєву [17, 1,7], окреме клопотання то-
вариства стосувалося можливості вести продаж такої
літератури у м. Харкові [16, 80–82]. У 1893 р. свяще-
ник слободи Терни Л. Прядкін просив благословення
на влаштування при школі невеличкого книжного скла-
ду для продажу книг «релігійно-морального і патріо-
тичного змісту» [18, 1–1зв.]. У 1902 р. Харківська єпар-
хіальна рада з місіонерських справ, піклуючись про
поширення брошур «протисектантського» змісту, хо-
тіла бачити своїм книгоношею 36-річного селянина
м. Валок Т. Уса [13, 19]. Поліцейську перевірку за вста-
новленою процедурою проходили й висуванці земства:
довідки збиралися на претенденток на посаду завіду-
вачки книжним складом Лебединської земської упра-
ви: 1894 р. – дочку протоієрея С. Ходську, 1898 р. –
дружину титулярного радника О. Хомську [19, 8–16].

М. Черенін у 1909 р. писав про необхідність при-
тягнення до провінційної книжної торгівлі жінок, які
хотіли б замінити бездіяльність на життя, сповнене
«цікавого й серйозного змісту» [4, 14]. Мабуть, широ-
кого розголосу не отримував факт, що жінки цим вже
займалися (за проаналізованими документами, при-
наймні з 1902 р.), причому з суто комерційних мірку-
вань. Серед знайдених 10 жіночих приватних клопотань,
3 належали селянкам і 7 – міщанкам. Чотирьом прохач-
кам було відмовлено. 1902 р. – селянці А. Чернишовій,
яка у 1898 р. приїхала до м. Ахтирки з Уфімської губ. з
чоловіком – військовим фельдшером, й хотіла підзаро-
бити торгівлею книжками, але виявилася неписьменною
[13, 51,53]. У 1903 р. та ж доля спіткала й селянку Курсь-
кої губ. Ф. Дубініну, яка просила видати їй свідоцтва
на право торгівлі у с. Барвенково Слов’янського по-
віту «дрібними книжками» у рознос і на місці у ба-
зарні дні [16, 78]. Навряд чи існувала станова дискри-
мінація, адже у 1902 р. дозвіл на продаж у власному
галантерейно-паперовому магазині відривних стінних
календарів отримала 39-річна селянка Рязанської губ.,
мешканка м. Харкова з 1894 р. П. Корміліцина [13,
266]. До того ж не щастило не тільки селянкам. Так,
1902 р. у відкритті книжкового магазину у м. Харкові
було відмовлено домашній наставниці Г. Чаплигіній
[13, 150] (через рік її колега С. Алимова відкрила та-
кий заклад у м. Суми [16, 58]), а 1908 р. – дружині
почесного громадянина О. Протопоповій, яка бажала
розносити книги у Харківському повіті [15, 13].

Причини відмов у видачі свідоцтв на право книж-
кової торгівлі наявні документи містять не завжди, як,
наприклад, у випадках з клопотаннями міщан: В. Рудя,
який 1902 р. хотів торгувати у м. Ахтирка та загалом
по губернії [13, 207] та О. Кангеларі, який, маючи га-
зетний кіоск у м. Білгороді, 1906 р. бажав відкрити
книжний магазин у м. Волчанську [20, 12–13]. Неста-
лим був відсоток позитивних відповідей на селянські
заяви: доля єдиного знайденого клопотання за 1892 р.
невідома [21, 1]; з поданих 1902 р. були задоволені
88,2%, 1903 р. – 77,8%, 1906 р. – жодного, 1908 р. –
14,3%. Пояснення різкого збільшення кількості відмов
у роки революції та реакції можна вбачати у владній
пересторозі перед поширенням антидержавних видань
у селянському середовищі. Прискіпливо перевірялася
політична благонадійність, як у випадку з козаком
М. Гальченком, який у 1906 р. клопотався про відкрит-
тя книжної крамниці у м. Люботин. Валківський по-
вітовий справник підозрював, що невідомий йому про-
хач переслідує «якісь інші цілі», адже, на його погляд,
для міста було досить старих місць «млявого» прода-
жу книжок на станції та базарі. Харківський пристав
відзначав, що 43-річний М. Гальченко у Харкові меш-
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кав близько 10 років, отримав домашню освіту, був
православним і мав добрі моральні якості, але у
17 років притягувався до відповідальності за агітацію і
читання, що ображали Височайше ім’я, тому на його
«свідоме ставлення до справи» не можна було розрахо-
вувати [20, 12–13]. У вересні 1908 р. Старобільський
повітовий справник повідомляв до губернаторської кан-
целярії, що купцю П. Мягкову за всіма параметрами
можна було б довірити торгівлю книжками, але клопо-
тання від його імені подав його неблагонадійний 23-річ-
ний син Дмитро, який вже притягався до відповідаль-
ності за те, що без дозволу розпродував народні ка-
лендарі, разом з аптекарем Дончиком і селянином За-
рубієм [15, 199–199зв.]. Власті ретельно стежили й за
дотриманням умов відкриття книжкової торгівлі – у
грудні 1908 р. була заборонена діяльність книжкового
складу, без дозволу відкритого надвірним радником,
дворянином М. Прокоповичем [15, 296–296зв.].

М. Черенін писав про моральні зобов’язання
торгівців у провінції, де продаж книжок мав бути не
тільки особливою галуззю приватної комерційної
діяльності, але й «культурно-просвітницькою спра-
вою» [4, 3–4]. Втім, практика суперечила таким погля-
дам. Дуже рідко хтось згадував у клопотаннях високі
цілі свого підприємництва, як, наприклад, 1902 р. селя-
нин з Курської губ., сумський мешканець В. Манжосов,
який з 1882 р. займався торгівлею різним дріб’язком на
ярмарках і базарах Курщини, Харківщини та Полтавщи-
ни й наголошував, що хотів би продавати церковні кни-
ги заради «корисно моральної мети» – поширення гра-
мотності [13, 176–176зв.]. Не часто вказувалися й при-
значені для торгівлі види книг, аби тільки з числа доз-
волених цензурою, але, наприклад, у 7 селянських кло-
потаннях йшлося про намір продавати книжки релі-
гійного змісту, причому три з них були відхилені, як у
випадку із заявою селян Ізюмського повіту Л. Бонда-
ренко та С. Бондаренко, які мали «пристрасне бажан-
ня» розповсюджувати по селах, «вміщене у книгах
Св. Писання і повчання цензурного змісту» [15, 309–
309зв.]. У 1908 р. безрезультатним було подання двох
клопотань «істинно-російським ревнителем православ-
ної християнської віри у Господа нашого Ісуса Христа,
дорогої вітчизни і Царя Самодержавного» Н. Больша-
ковим, який видавав журнал «Кронштадский Маяк»,
створив артіль книгонош й вже мав дозвіл на поширен-
ня часопису у Санкт-Петербурзькій губ. [15, 106,119].

Продаж книжок вроздріб не був обтяжений додат-
ковими поборами, забезпечував невеликі, але певні
заробітки, приваблюючи і неписьменних, і фізично
немічних. У документах справи 26-річного сумського
мешканця І. Розсамакіна немає свідчень про причини
відмов у суміщеній торгівлі книжками та «металевим
дріб’язком» (останнім він вже займався). Повітовий
справник засвідчував, що цей випускник Волобуєвсь-
кого однокласного церковно-приходського училища
був «добре грамотним» і, «судячи за ступенем його
розвитку і моральності, можна думати, що він буде
свідомо ставитись до книжної торгівлі». Наводимо все
ж уривок з його клопотання (зі збереженням орфо-
графії): «Поетому я осмеливаюсь обратиться с покор-
нейшей прозьбой Вашего Превосходительства неприз-
наетели возможным разрешить мне производить во-
всех городах и селениях росийской Империи продажу
разного рода книг и картин» [15, 219–221]. У цьому
випадку малограмотність можливо й не була причи-
ною відмови, тим більше з огляду на наведені вище
випадки видач свідоцтв П. Ткаченку, І. Федосенку й
О. Бабичеву, які взагалі свої заяви власноруч не писа-
ли. Втім, допуску до книжкової торгівлі повних аналь-

фабетів власті побоювались, і знов-таки, передусім, з
політичних міркувань. У 1903 р. валківський повіто-
вий справник домігся, щоб у селянина І. Клеба забра-
ли вже видане йому свідоцтво, бо при врученні заува-
жив, що той неписьменний, а тому навряд чи може
«розбиратись у літературних творах хоча б елементар-
ного рівня» й нехай невільно, але міг поширювати кни-
ги «небажаного напряму» [16, 64–67]. У 1908 р. тор-
гівля книжками була заборонена вихідцю з Орловсь-
кої губ. І. Моісеєву, на клопотанні якого олівцем було
підписано, що він малограмотний [15, 154].

У 1902 р. було відхилене клопотання 24-річного
неписьменного селянина з м. Ахтирки І. Бульчинсько-
го, який хотів продавати книги, бо не володів жодним
ремеслом, не мав майна і засобів до існування [13, 139–
139зв.]. Між тим, того ж року були задоволені інші 5
клопотань від селян та міщан, які бачили у торгівлі
книгами єдиний доступний їм спосіб заробітку, адже
не знали ремесла, мали похилий вік, хворіли, були
фізично немічні. Зустрічалися подібні клопотання й у
подальшому. Так, 1903 р. у заяві селянина Старо-Сал-
тівської волості Є. Печенежського (грамотно напи-
саній, але з невмілим підписом іншою рукою) зазна-
чалося: «Займаючися промисловою торгівлею дріб’яз-
ком, щоб мати щоденне прогодування, маю честь уклін-
но просити Ваше Сіятельство дати мені дозвіл на таку
торгівлю, щоб не мати перешкод з боку повітової поліції,
адже торгівля моя вкладається всього у 2–3 рублі дрібни-
ми книжками, як-то дрібні календарики і помінанья
включно, мені б прогодувати родину з малолітніх дітей і
старого батька 75 років, не здатного до праці» [16, 83].
У 1908 р. свідоцтво було видане почесному громадя-
нину м. Харкова, сину священика І. Давидову, який у
клопотанні наголошував, що він – «нещасна людина,
хвора на глибокий і невиліковний параліч правої руки
і ноги, не здатна до жодної фізичної праці і навіть до
перенесення частих пересувань; людина, яка має дру-
жину і трьох малолітніх дітей, єдиним засобом для
прогодування яких вже багато років служила моя так
звана розносна торгівля дрібною галантереєю, тютю-
ном і тютюновими виробами, а також книгами і кар-
тинами лубочного видання» [15, 224–224зв.].

Отже, на зламі ХІХ–ХХ ст. у Харківській губ. доз-
воли на провадження стаціонарного та нестаціонар-
ного продажу народних видань оформлювали пред-
ставники обох статей (з переважанням чоловіків) з
різних шарів населення, вихідці з українських та ро-
сійських губерній. Контролюючи вплив поширюваної
літератури на настрої селянства, влада передусім
слідкувала за політичною лояльністю потенційних
книгорозповсюджувачів, не зважаючи на пріори-
тетність для них комерційної мотивації над про-
світницькою, зі сприйняттям ними книжки як засобу
заробітку. Однак поширення стандартизованої, деше-
вої за ціною книжки змінювало світ не тільки селян-
читачів. Розташовуючись поміж фаянсових ламп, ля-
льок, тютюну, стрічок та іншого краму, ці дешевенькі
видання забезпечували для селян-торгівців досвід при-
лучення до друкованого слова. Переходячи з рук дво-
рян, купців, відставних військових і міщан до селян-
покупців, вони ставали засобом інтенсифікації міжста-
нових контактів.
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In the article, on the base of the State Kharkiv archives documents, is
examined the social aspect of «literature for people» private sales or-
ganisation in Kharkov province in the turn of the XIX–XXth centu-
ries. Is showed the role of the government in the control over social
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У статті, на основі аналізу архівних матеріалів та періодичних
видань, розглянуто масові робітничі та селянські рухи на тери-
торії Подільської губернії у 1905–1907 рр.
Ключові слова: революція, маніфест, реформа, страйк, губернія.

Врегулювання національної політики завжди стоя-
ло гостро для держав, що мали у своєму складі кілька
етнічних меншин. На початку ХХ ст. Російська імпе-
рія знаходилася у стані революційної ситуації, коли
самодержавна політика як в економіці, так і у соціаль-
но-політичній сфері повністю віджила, а нові підходи
до управління державою ще не були запроваджені. В
результаті, поряд з піднесенням громадсько-політич-
них рухів, значно зросла і зміцніла національно-виз-
вольна боротьба. Пригнічені робітники та селяни по-
чали відкрито заявляти про своє безправне в національ-
ному відношенні становище, звідси, й випливає акту-
альність цієї теми. Історія революційного руху 1905–
1907 рр. в Україні знайшла певне відображення в істо-
ричній літературі [8–10], але дослідники ще недостат-
ньо глибоко з’ясували розвиток цього руху на тери-
торії Подільської губ. Тому мета цієї статті – висвітли-
ти основні події та значення першої російської рево-
люції на території Подільської губ., за допомогою ар-
хівних матеріалів.

Революція розпочалася 9 січня 1905 р. у Петер-
бурзі й одразу ж набула всеросійського характеру.
Розстріл мирної демонстрації робітників у столиці
викликав обурення трудящих усієї країни. Звістка про
це вмить рознеслася широкими просторами Російсь-
кої імперії та викликала загальне обурення її населен-
ня. На кривавий злочин царизму робітники негайно
відповіли мітингами, демонстраціями, страйками про-
тесту. Події в Україні також впливали на хід революції.
Вона була відзначена тими ж рисами, що й у країні
загалом, але відрізнялася тим, що народ України в
першій буржуазно-демократичній революції боровся
і проти національного гноблення. Восени 1905 р. відбу-
лися масові політичні страйки і на території По-
дільської губернії. Так, 19 жовтня 1905 р. у м. Немирів
Брацлавського повіту була влаштована політична де-
монстрація. Робітники йшли вулицею з червоними
прапорами з надписами «Да здраствует политическая
свобода!» та викликами «Ура!» [1, 2].

Зі звіту ротмістра Барабашева дізнаємося про
політичну демонстрацію й у м. Вінниця: Увечері 18 і
протягом всього дня 19 жовтня по вулицях Вінниці
ходив натовп, носячи прапори, переважно червоного
кольору, з різними на них написами, серед яких були:
«Долой Самодержавие!», «Да здраствует революция!»,
«Да здраствует своба!». Цей натовп під гру оркестру
співав робочу Марсельєзу і стріляв з револьверів при
цьому викрикуючи: «Долой царя, смерть Ему, крово-
пийца, розбойник, Долой дом Романових, долой са-
модержавие, да здраствует республика», такого ж
змісту з криками «ура!» вітав натовп промови ораторів,
виступаючих на зборах в міській Управі, Народному
домі і на міському бульварі [2, 66]. У своїх промовах
оратори підбурювали до повалення існуючого в дер-
жаві суспільного ладу. 19 жовтня Я. Волошин і Л. Пе-
черський, увійшовши з натовпом до Народного Дому,
зняли зі стіни портрет царя і поставили його на підло-
гу, супроводжуючи ці свої дії викликами: «Долой царя,
долой Николая кровопийцу!» [2, 67].

У селищі Гнівань Вінницького повіту слюсар
К.Корізно біля місцевої лавки пригощав робітників
пивом і говорив: «Тепер люди повинні бути вільними.
Ми люди темні, а потрібно не боятися смерті, а бити
панів» [3, 3]. У м. Могилів 20 жовтня 1905 р., з дозволу
міського голови, соціалісти-революціонери Бабат, Грин-
гольц, Черненський зібрали натовп у декілька тисяч
людей на Соборній площі й у своїх промовах закликали
до об’єднання для боротьби з урядом і створення де-
мократичної республіки [4, 32]. Зі звіту поліцейського
наглядача Проскурівського повіту: «У місті Проску-
рові серед робітників місцевого цукрового заводу ви-
никла розмова про війну, причому селянин І. Сандорсь-
кий вимовив таку фразу: “Наш царь (дальше следует
матерная лексика) посилает людей на забой”» [5, 1]. У
Проскурові застрайкували робітники двох магазинів,
але власник не бажав йти на поступки [6, 119].

Вимоги у всіх страйкуючих робітників були
схожими. Ось звіт старшого фабричного інспектора
Подільської губернії від 26 січня 1905 р.: «Маю честь
повідомити Відділу Промисловості нижченаведені
подробиці щодо страйку робітників на чавунно-ливар-
ному і механічному заводі Г.Ф. Келлера у м. Могилів.
За даними завідуючого заводом Келлера робітники
звернулися до нього з такими вимогами: а) зменшити
тривалість робочого дня з 11 до 10 годин; б) збільши-
ти заробітну плату; в) створити при заводі лікарняну
касу для видачі допомоги хворим робітникам, при
чому, фонд цієї каси мав утворюватися з відрахувань
певного відсотка заробітної плати робітників і з внесків
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самого власника заводу; г) видавати своєчасно заро-
бітну плату. За словами завідуючого заводу, він не зміг
виконати жодну з перерахованих вимог, після чого
робітники покинули завод» [7, 3].

Відбувався страйк і на Шпиківському цукровому
заводі (звіт старшого фабричного інспектора По-
дільської губ. від 31 травня 1905 р.). Страйкарі вису-
нули єдину вимогу – підвищення заробітної плати до
50 коп. на день. Всього у політичному виступі брали
участь 22 особи [7, 11]. «Робітники Гніванського цук-
рового заводу Вінницького повіту діяли за заздалегідь
домовленим планом, з самого ранку вони припинили
роботу і звернулися до адміністрації заводу, з вимо-
гою про введення трьохкомплексного восьмигодинно-
го робочого дня і підвищення заробітної плати на двад-
цять відсотків», – звіт старшого фабричного інспекто-
ра Подільської губ. від 5 грудня 1905 р. [7, 15].

Натомість на «Вінницькій тютюновій фабриці
Зільберштейна, за рослідуванням проведеним фабрич-
ним інспектором виявилося, що самими робітниками
ніяких претензій висунуто не було, а 11 квітня на фаб-
рику прийшли відомі Зільберштейну єврей і єврейка
та подали йому лист з печаткою Харківської Соціал-
Демократичної партії, в листі були перераховані такі
вимоги: 1) тривалість роботи 8 год.; 2) не приймати
сторонніх робітників; 3) збільшити заробітну плату на
25%; 4) платити робочим за всі святкові і вихідні дні;
5) не звільняти нікого з робітників без третейського
суду, до складу якого повинні входити самі робітники
за призначенням СДП. Особи запропонували йому
розписатися в строгому виконанні всіх вимог. Коли
невідомі депутати віддалилися з фабрики, за ними
пішли всі робітники і більше не поверталися» [7, 21].
Отже, партії мали свій вплив на керівників підприємств

Ось перелік вимог робітників фабрики механіч-
ного виробництва взуття міста Вінниці, що належить
Й. Ярошинському: «1) ввічливе звернення адмініст-
рації фабрики до робітників; 2) у разі поранення робі-
тника, адміністрація повинна платити повну заробіт-
ну плату до одужання, а у випадки хвороби – робітни-
кові надати лікарську допомогу і платити половину
денного заробітку до трьох місяців; 3) без поважної
причини адміністрація не має права розрахувати ро-
бітника; 4) сплата робітникові за прогульні дні» [7, 54].
Звісно, завідувач фабрики не погодився задовольнити
вимоги робітників, а вони, своєю чергою, не присту-
пили до роботи. Тоді як 100 робітників Чарномінско-
го цукрового заводу не приступили до роботи, вима-
гаючи збільшити заробітну плату, а на наступний день
усім фабрикантам були зроблені надбавки до їхньої
заробітної плати [7, 25].

Одночасно зі страйками робітників розпочалися
селянські повстання. Селяни палили поміщицькі са-
диби, господарські будівлі, забирали худобу. Все час-
тіше лунали вимоги передати всю землю селянам. На
початку 1905 р. ситуація стала критичною. Юридично
селянам надавалася можливість купувати землю у по-
міщиків. Фактично ж основна маса селян, через
відсутність коштів і дорожнечу землі, була позбавлена
цієї можливості. Особливо дорого коштували дрібні
земельні ділянки, на які могли розраховувати бідняцькі
прошарки села. Більшість селянства, придушена по-
датками, не могла купувати землю. Орендні ціни для
селян також були непомірно високими. Таким чином,
купівля й оренда землі не вирішувала проблеми мало-
земелля селян в Україні. Вона сприяла розвиткові не-
рівномірності в розподілі земельних угідь між окре-
мими групами селянства. Це призвело до того, що на
початку XX ст. в Україні склалися такі групи населення,

як селянська біднота, середнє та заможне селянство,
поміщики. Селянська біднота становила 50% від загаль-
ної кількості. Не маючи ніякої можливості поліпшити
матеріальне становище, селяни з року в рік біднішали,
відтак, в Україні були сотні тисяч селян, які не мали ні
землі, ні худоби, ні хат. Тяжке економічне становище
селянства пояснювалось їх політичним безправ’ям. З
кожним роком селяни все більше переконувались, що
здобути землю зможуть лише в революційній боротьбі,
а під впливом революційної пропаганди й агітації кла-
сова самосвідомість селян і впевненість у необхідності
революційних дій тільки зростала [8].

Так, 15 жовтня 1905 р. селяни с. Кузьміна Ольго-
пільського повіту натовпом біля 150 осіб пішли до
місцевого поміщика А. Палтовича, з вимогами знищи-
ти договірний контракт з селянами, на орендовану ним
землю в кількості 500 дес., і віддати її селянам на тих
же умовах, в іншому випадку, погрожували самостійно
зібрати зерно і розділити його між селянами [9, 510].
«Мало не весь Брацлавський повіт охоплений тепер
економічним рухом; скрізь селяни домагаються, щоб
було збільшено заробітну плату» [10]. У м. Брацлав
міщанин А. Пилипонський агітував селян до повален-
ня існуючого уряду і захоплення поміщицької землі
[11, 1]. У м. Хмільник селянин С. Аснис, зібравши
натовп селян, закликав їх до того, що землю потрібно
відібрати у поміщиків і роздати тим, хто зможе сам її
обробляти [12, 2].

У жовтні 1905 р. були зафіксовані й масові висту-
пи селян на території Вінницького повіту – «В селі
Стадниці Вінницького повіту страйкували хлібороби-
робітники в маєтку графа С. Грохольського» [10], а на
території Балтського повіту зустрічалися розгромлені
хутори й убиті їх власники [13, 1]. У с. Холодівка Брац-
лавського повіту селянин С. Войтенко агітував одно-
сельчан до збройних виступів проти місцевих по-
міщиків [14, 1]. У с. Бортники цього ж повіту селянин
С. Довбня виступав з промовами щодо розподілу по-
міщицьких земель між селянами [15, 1]. В Літинсько-
му повіті «селяни Логінов П., Булавенко Г., Степанов Г.
з’явилися на плантацію буряків, посіяних на десяти
десятинах земля орендованих міщанином Григориним
Ш., де працювали жінки з оплатою 25 копійок за день
та підлітки – 20 копійок за день. Вони стали забирати
з рук робочих сапи і вимагати, щоб робітники припи-
нили роботу, так як їм відомо, що міський староста
читав, що за роботу слід брати по 1 рублю за день. Ці
ж селяни зажадали від робочих припинити роботу,
погрожуючи, що в іншому випадку – прийдуть ще
хлопці й будуть бити всіх робітників. Робочі залиши-
ли роботу» [9, 257].

Під тиском революційної хвилі, 17 жовтня 1905 р.
Микола ІІ видав Маніфест «Про удосконалення дер-
жавного порядку». У ньому цар обіцяв народу грома-
дянські права, політичні свободи, заснування парла-
менту – Державної Думи із законодавчими правами.
Проте, цей крок російського самодержавства не зняв
напруги у суспільстві. Селяни зустріли маніфест без
видимого задоволення. «У церковно-парафіяльну шко-
лу села Літинка Літинського повіту прийшов селянин
Білик М.І. і зібравши навколо себе натовп з учителів
та учнів почав викрикувати: “А що вам Государ мило-
стивий зробив? Він маніфест про свободу дав, підпи-
сав його своєю рукою, а вийшло все одно, що якби і я
підписав, нічого б не змінилося, так як в дійсності нія-
кої свободи немає! Що він думає, що і синішка його
буде царювати? Вони тільки й знають те, як тюрми
набивати”» [16, 14]. Ось ще одне висловлювання щодо
маніфесту селянина Г. Злагоди с. Саражинка Балтсь-
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кого повіту: «Маніфест цей дурний і дурний той, хто
підписав його» [17, 2].

Також у цей час зустрічалися негативні вислови і
проти Миколи ІІ. Так, у м. Стрижавка Вінницького по-
віту звинувачено селянина Є. Савченка в агітації селян
проти царського самодержавства [18, 1]. У м. Проскурів
звинувачено селянина М. Димку в образах «священної
особи Царя Імператора» [19, 1], а у с. Трибухи Літинсь-
кого повіту селянин Я. Недяк, зібравши натовп на цен-
тральній вулиці, розповідав, що необхідно знищити
царський уряд і замінити його республікою [16, 1–3].

До кінця 1905 р. не припинялися страйки і повстан-
ня. Найбільшої сили вони набули у грудні. У 1906 р.
революційний рух почав спадати. Жорстокі репресії,
численні людські жертви, розстріли, заслання сприя-
ли зменшенню повстань, але й у роки спаду революції
селянські виступи не припинялися. Проте, за кількістю
учасників і гостротою боротьби вони були слабшими.
У свою чергу, поміщики та царський уряд влаштову-
вали масові каральні акції, спрямовані на придушен-
ня селянських заворушень. Так, у Гайсинському повіті
в багатьох селах страйкували робітники-хлібороби і
всюди, де страйкували або тільки вимагали кращих
умов, там побувало військо. Найдужче «втихомирю-
вано» Жарденівку та Ладижинський хутори. Там «дра-
гуни» не давали селянам жати хліб, гнали їх на пансь-
ке поле, ще й кривдили.

Для боротьби з революційним рухом царська вла-
да використовувала не тільки силові методи. Нама-
гаючись стримати селянський рух і поліпшити стано-
вище сільського господарства, міністр внутрішніх
справ П. Столипін вдався до змін. Указом від 9 листо-
пада 1906 р. було оголошено про початок проведення
аграрної реформи, суть якої полягала у руйнуванні се-
лянської общини, наділенні селян землею та створенні
окремих селянських господарств – хуторів або відрубів
[10]. Втім, революція 1905–1907 рр., хоч і сколихнула
країну, не принесла трудящим ні соціального, ні на-
ціонального визволення. Визвольний рух відступив,
щоб готувати нові загони борців.

Отже, революція 1905–1907 рр. закінчилася пораз-
кою, але її історичне значення важко переоцінити. Вона
завдала першого серйозного удару царському самодер-
жавству, показала робітникам і селянам України, що
царизм є спільним ворогом російського, українського
та інших народів країни. Неоцінимий політичний
досвід, нагромаджений трудящими за роки революції,
став могутньою зброєю в їх наступній боротьбі за своє
визволення. З іншого боку, революція 1905–1907 рр.
сприяла піднесенню національної самосвідомості ук-
раїнського народу та розвитку національно-визволь-
ного руху в Україні.
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Проаналізовано специфіку сільськогосподарського розвитку Ук-
раїни на початку ХХ ст. Охарактеризовано відповідні зміни в уря-
довій політиці протягом вказаного періоду. Визначено вплив ринко-
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Сучасний соціально-економічний розвиток Украї-
ни характеризується корінними інституційно-структур-
ними змінами у всіх сферах промисловості та сільсько-
го господарства. З огляду на це, наукової актуальності
набуває не лише врахування поточних кон’юнктурних
тенденцій і ринкових реалій, а й використання вітчиз-
няних практичних напрацювань попередніх історич-
них епох. Такий підхід визначає доцільність вивчення
такої проблеми, як вплив столипінської аграрної ре-
форми на продуктивність сільського господарства Ук-
раїни протягом 1906–1913 рр.

У відповідній політиці вищих органів влади Ро-
сійської імперії впродовж 1861–1917 рр. спостеріга-
лося два діаметрально протилежні підходи. Зокрема,
якщо протягом першого (1861–1905 рр.) уряд докла-
дав значних зусиль для збереження консервативної
селянської громади, розглядаючи її як надійний оплот
правлячого режиму, то з 1906 р. перше місце посіла
державна підтримка розвитку індивідуального госпо-
дарства. Однак суттєвою перешкодою на цьому шля-
ху, серед комплексу інших причин, стала нестача землі,
яка особливо відчутно виявилася в губерніях Право-
бережної України. Поміщицтво у цьому регіоні мало
найменші земельні втрати в роки революції, натомість
зростали площі, котрі належали німецьким та іншим
колоністам, особливо у Волинській губ. Конкурувати
з ними місцевим селянам, через обмежені фінансові
засоби, було неможливо. За цих обставин, представ-
ники губернської адміністрації виявили ініціативу
щодо сприяння селянам у наданні пільгових кредитів
для купівлі землі. Так, 29 січня 1910 р. волинський
губернатор О. Кутайсов інформував місцевого гене-
рал-губернатора Ф. Трепова «про численні скарги се-
лян, які неспроможні придбати землю за допомогою
Селянського банку» [1, 1]. Врахувавши обставини, що
склалися на земельному ринку, губернатор вирішив
зібрати «приватну нараду» з осіб, діяльність яких мала
безпосереднє відношення до землекористування і зем-
леволодіння в губернії для обговорення питання щодо
пошуку шляхів полегшення переходу продаваної землі
місцевим селянам, а не жителям іноземного походжен-
ня. Учасники наради висловилися за негайний пере-
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гляд чинних правил Селянського банку «для полегшен-
ня умов кредитування при купівлі селянами землі». До
того ж О. Кутайсов клопотав, щоб Ф. Трепов звернув-
ся з відповідним проханням до уряду, «для вирішення
цього питання належним чином». Губернатор був стур-
бований тим, що «край наповнюється поляками, чеха-
ми й німцями», а корінне населення через малоземел-
ля «змушене переселятися в Сибір, Саратовську, Са-
марську та інші віддалені губернії» [1, 11]. Щоб впли-
нути на такий розвиток подій, граф О. Кутайсов і ге-
нерал-губернатор Ф. Трепов пропонували створити у
Житомирі міжвідомчу комісію, під головуванням осо-
би, надісланої із С.-Петербурга. До її складу мали
увійти представники керівництва Селянського банку,
лісового відомства, губернського земства, землевпо-
рядної комісії й від поміщиків і селян. До цієї пропо-
зиції почало схилятися й керівництво Міністерства
внутрішніх справ. Ф. Трепов не забарився з виконан-
ням пропозиції О. Кутайсова і ознайомив із нею
прем’єр-міністра П. Столипіна у своєму донесенні від
5 лютого 1910 р. До того ж генерал-губернатор висло-
вився за надання селянам Волині «деяких пільг при
закупівлі поміщицьких маєтків за сприяння Селянсь-
кого банку» [1, 4].

Однак міністр фінансів В. Коковцов у листі від
7 липня 1910 р. до голови уряду висловив сумнів щодо
доцільності створення такої комісії. На думку керів-
ника головної фінансової установи Російської імперії,
реалізація відповідної ініціативи не була бажаною,
оскільки діяльність подібної комісії «могла викликати
перебільшені очікування і небажані тлумачення».
В. Коковцова лякала ймовірність широкого розголосу,
відтак, він наполягав на необхідності діяти у цьому
питанні з належною обережністю. З думкою міністра
фінансів погодився і П. Столипін, тому ініціатива гра-
фа О. Кутайсова закінчилася нічим [1, 12]. З огляду на
це, можна стверджувати, що в урядових колах узяли
гору інтереси поміщицького землеволодіння. Його
представники діяли у відповідності з власними інте-
ресами й нерідко суперечили прагненням П. Столипі-
на якомога швидше реформувати аграрний сектор еко-
номіки. «Ми хочемо, - виголошував з трибуни Держав-
ної думи один з ідеологів необмеженого самодержав-
ства В. Пуришкевич, - зміцнення земельної власності
селян на основі указу від 9 листопада та шляхом пере-
селення їх у східні регіони імперії й наділення зем-
лею, що передана в Селянський поземельний банк.
Однак цей процес має відбуватися “мало-помалу”,
повільним темпом, повільним ходом... Ця робота три-
вала, довголітня» [2, 307–308]. Головним їхнім бажан-
ням стало збереження у власності земельних маєтків
у міру зростання цін на землю та аграрну продукцію
як на внутрішньому, так і, особливо, на світовому рин-
ках. Тому й не дивно, що темп передачі вільних казен-
них земель у руки селян падав. Зокрема, за даними
бюджетної комісії Державної думи, у 1909 р. було
ліквідовано за формальними угодами 139 тис. дес., а
1912 р. – лише 48 тис. дес. землі. Загалом до червня
1913 р. із 4 млн дес. казенних земель, призначених для
переходу в руки селян, за формальними угодами було
продано не більше 8%. «Немає жодного сумніву, – го-
ворив член Думи М. Опочинін, – що в руках селян-
власників ці землі були б продуктивнішими й значно
підняли б економічний добробут, посилили б ресурси
державної скарбниці та місцевих самоуправлінь». Ана-
логічна тенденція спостерігалася й відносно Селянсь-
кого банку, який був поставлений «на службу винятко-
во столипінщині». Інтереси ж усього селянства стали
для нього другорядними [2, 1437].

Селянський банк докладав зусиль, щоб пільгами,
а то й примусовими заходами схилити селян до одно-
осібних угод. Для цього земля, що йшла на продаж,
спочатку розмежовувалося на хутори й відруби. Внас-
лідок цього, частка товариських покупців скорочува-
лася з кожним роком. Так, частка, придбаної товари-
ствами землі у вказаного банку або за його посеред-
ництва, складала: 98,4% – у 1906 р. (від 522,7 тис. дес.),
98,2% – 1907 р. (від 32,8 тис. дес.), 85,1% – 1908 р.
(від 1019 тис. дес.), 59% – 1909 р. (від 1227,1 тис. дес.),
44,2% – 1910 р. (від 1549,7 тис. дес.), 39,1% – 1911 р.
(від 1397,6 тис. дес.) [3, 24]. Ці дані яскраво демонст-
рують вплив політики Селянського банку на розподіл
поміщицьких і казенних земель, що продавалися без-
посередньо через нього або за його посередництва. З
1906 до 1911 рр. частка земель, що відійшли до хуто-
рян і відрубників, зросла з 1,6 до 60,9%, а загалом за
6 років становила 36%. Частка ж земель, що були куп-
лені товариствами, знизилася за ці ж роки з 98,4 до
39,1%, а загалом - до 64%.

«Без жодного перебільшення, – констатував
М. Огановський, – не менше 40% земель, куплених
селянами за допомогою банку протягом 1906–1912 рр.,
або близько 3 млн дес., розверстано на хутори і відру-
би. Ці землі вирізнялися кращою якістю ґрунтів, наяв-
ністю води, луків і лісів. Однак і тут відрубна система
явно переважала хутірську. На 1 липня 1910 р. хутора-
ми було продано 26,3% землі, що перейшла в
Російській імперії до одноосібних власників, а відру-
бами – 73,7%» [3, 25]. Отже, селяни у більшості, зібрав-
ши власні земельні відрізи і ділянки в одному відрубі,
бажали й далі проживати у своїх селах – ближче до
школи, церкви та родичів. Натомість хутір порушував
усталені віками традиції, які, за словами члена Дер-
жавної думи В. Дзюбинського, за будь-яких обставин
«надзвичайно вперто і стійко підтримувалися україн-
ським селом».

Реалізація урядової аграрної політики від початку
зіткнулася з рядом нездоланних труднощів. У півден-
ному степовому краї хутірське розселення цілковито
залежало від водопостачання, будівництва зрошуваль-
них систем. Сам П. Столипін наголошував, що без води
і зрошення хутори у цих місцях «абсолютно немож-
ливі», а за наявності тільки колодязів одноосібні влас-
ники будуть нежиттєздатними, особливо в умовах
інтенсивного господарювання. Хуторизація у півден-
ному степовому регіоні була можлива тільки на вели-
ких земельних площах і за умови ведення зернового
господарства, що неминуче призводило до виснажен-
ня ґрунтів. Проте, за відсутності належних фінансо-
вих засобів із боку держави, не могло бути й мови щодо
будівництва зрошувальних систем.

Крім того, аграрна урядова політика мала сприяти
загальному розвитку продуктивних сил країни, що
пропонував керівник Головного земельного відомства
О. Кривошеїн у Державній думі та пресі. Водночас
вона мала сприяти підвищенню добробуту найширших
прошарків сільського і навіть міського населення. Од-
нак вирішення цих проблем виявило надзвичайно враз-
ливі сторони столипінської реформи, серед яких чи не
на першому місці було малоземелля і низький рівень
агрокультури. На цей аспект проблеми звернув свого
часу увагу професор С. Прокопович. Він стверджував,
що в умовах селянського малоземелля, на селі загост-
рювалися соціальні суперечності, і «жодні заходи,
спрямовані на піднесення продуктивності селянсько-
го господарства, не спроможні вирішити його про-
блем». «Для успішності цих заходів, – наголошував
економіст, – необхідний мінімум земельної площі, якої
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немає в малоземельного селянина» [4, 68]. На цьому ж
акцентував увагу аудиторії, під час дебатів на Київсько-
му експортному з’їзді в лютому 1914 р., професор
В. Косинський: «Розвиваються тільки господарства за-
можних селян, натомість маса селянської бідноти пере-
буває в попередньому становищі, зростає її чисельність.
Ця маса потребує ринку робочої сили» [5, 160–161].

Вищі урядовці намагалися відволікти увагу гро-
мадськості від скрутного становища малоземельного
селянства. О. Кривошеїн зокрема заявив, що в губер-
ніях Правобережної і Лівобережної України на один
селянський двір припадає у середньому близько 5 дес.
землі. За його словами, земельна ділянка у 4–5 дес.
могла забезпечити пристойне існування родин, оскіль-
ки ці господарства розташовуються «на найкращому
у світі чорноземі» [4, 709]. Проте, дійсність була іншою,
адже щільність населення в пореформену добу зросла.
1913 р. у Подільській губ. вона становила 109,9 осіб на
1 кв. версту, у Київській – 107, Волинській – 66,5, Пол-
тавській – 77,3, Харківській – 71,3, Чернігівській – 68,
Херсонській – 60,2, Таврійській – 38,8, Катеринославській
– 62 особи [6, 206–338]. Водночас земельний запас на
1 людину зменшувався. 1912 р. у Київській і Подільській
губ. він становив у середньому 1,01 дес., у Полтавській
– 1,34, Катеринославській і Херсонській – 1,85, а в
Таврійській – 2,88 дес. [7]. У Подільській губ. всі
надільні землі були у власності понад 458 тис. селянсь-
ких дворів. Із них 21116 дворів володіло до 1 дес. зе-
мельної площі на двір, 37862  1–2, 120532 – 2–3, реш-
та мали наділи понад 3 дес. Причому перші три кате-
горії вже не могли «прожити з урожаю власного наді-
лу» [8, 76,86]. Заслуговують на увагу і статистичні дані
подільського губернатора О. Ейлера, які він навів у звіті
імператору 1909 р.: «Селянські господарства, цілко-
вито життєздатні тут на площі не менше 10 дес. і більш-
менш забезпечують існування селянської сім’ї тільки
на 3–4 дес. Тим часом у Подільській губернії перших
господарів налічується лише 16%, а решта припадає
на господарства нежиттєздатні – менше 3 дес. Тому
малоземельні селяни дуже часто стають противника-
ми розверстання надільних земель на відруби, оскіль-
ки не бачать у цьому переході можливості покращен-
ня свого матеріального становища. Діяльність земле-
впорядних комісій за дуже рідкісними винятками мала
успіх тільки в тих селищах, де можливо було за допо-
могою Селянського банку придбати землю і тим
збільшити загальну площу, що підлягала розверстан-
ню» [9, 10зв.]. Відверте визнання губернатора О. Ей-
лера засвідчує, що столипінське землевпорядкування,
метою якого було, передусім, руйнування селянської
громади, не виправдало до кінця покладених на нього
урядовими колами сподівань.

Особливо ілюзорною виявилася ставка П. Столи-
піна на створення прошарку «міцних і сильних» гос-
подарів [10, 392]. За даними М. Огановського, у жод-
ному регіоні імперії розмір землевпорядкованих гос-
подарств до 1911 р. не досяг середнього розміру об-
щинного наділу [11, 25]. За висловлюванням члена
Державної думи від Полтавської губ., графа І. Капніс-
та, концентрації земельної власності в руках селян не
сталося: «Мобілізації землі немає, скоріше є розпоро-
шення землі» [4, 674]. Більше того результати столи-
пінського землевпорядкування як в Україні, так і зага-
лом по імперії були доволі скромними. Із 1793,4 тис.
селянських дворів, що укріпили собі наділи до 1912 р.,
на хутори і відруби перейшли тільки 129,3 тис. госпо-
дарств – усього 7,2%, а 92,8% залишилися зі своїм че-
резсмужжям [12, 18]. В Україні, без урахування Во-
линської губ., на 1 січня 1916 р. було подано клопо-

тань про землевпорядкування від 1280172 селянських
дворів, що не так уже й багато, оскільки їхня загальна
кількість перевищувала 4 млн. Ще менше було підго-
товлено землевпорядних проектів – 841265, а затвер-
джено тільки 510310. За період 1906–1915 рр. в Ук-
раїні (також без урахування Волинської губ.) було зем-
левпорядковано 382668 хуторів і відрубів або близько
11% від загальної кількості дворів [10, 405].

Попри ці та інші незаперечні факти, уряд докла-
дав зусиль для доведення успішності аграрної рефор-
ми, що призвела «до зростання продуктивності сільсько-
го господарства». Про це свідчать зокрема статистичні
дані й аргументація, наведені у записці міністра фінансів
до проекту доходів і витрат на 1913 р. Згідно з ними, за
15 років, з 1895 до 1911 рр., продуктивність сільського
господарства імперії зросла на 125%. М. Огановський
назвав цю цифру «приголомшливою»: «Ані у Західній
Європі, ані навіть у США, де сільськогосподарська
продукція зростає найбільшими темпами, – відзначав
він, – не було такого прогресу» [12, 11].

Відповідна статистика Міністерства фінансів ґрун-
тувалася на наступному. Сільське населення імперії,
під час перепису 1897 р., становило 108,8 млн осіб, а
на 1 січня 1911 р. – 141,2 млн. Приріст за 14 років
сягнув 29,78%. За даними статистиків Міністерства
фінансів, на душу сільського населення 1895 р. при-
падало вироблених сільськогосподарських продуктів
на суму 36,7 руб., а 1910 р. – 68 руб. Отже, продук-
тивність одного сільського жителя, виходячи з цих
показників, збільшилася за ці роки на 85%. Однак у
дійсності ситуація мала інший вигляд.

З’ясувати відповідну динаміку досить легко на
основі аналізу реальної продуктивності сільського гос-
подарства. Якщо прийняти загальний збір зернових в
імперії в 1891–1895 рр. за 100%, то в наступні п’яти-
ліття матимемо такі результати: 1896–1900 рр. – 109%,
1901–1905 рр. – 129%, 1906–1910 рр. – 133% [12, 11].
Отже, зростання хлібного виробництва йшло приблиз-
но на одному рівні з ростом сільського населення. Слід
також відзначити, що міська людність в імперії
збільшувалася більшими темпами, ніж сільська, що
потребувало більшого обсягу продуктів харчування,
тому обсяг продукції зернового господарства залишав-
ся у селян незмінним.

У значно гіршому становищі перебувало тварин-
ництво імперії, адже поголів’я худоби до 1910 р. (по-
рівняно з 1888 р.) хоч і збільшувалося в абсолютних
цифрах, але фактично, з розрахунку на 100 осіб
сільського населення, результати були невтішними.
Так, спостерігалася негативна динаміка відносно ко-
ней (-1,26%), овець та кіз (-7%), свиней (-10,38%).
Щоправда позитивними були показники кількості ве-
ликої рогатої худоби – +20,2% [12, 11]. Становище у
скотарстві імперії значно погіршилося на початку
ХХ ст. У 1900 р. на 1000 жителів припадало 367 голів
великої рогатої худоби, а 1910 р. – тільки 334, або на
9% менше. На теренах 50 губерній європейської час-
тини Російської імперії поголів’я великої рогатої ху-
доби зменшилося за ці роки на 14% [13, 492]. У ще
більш занедбаному стані перебувало вівчарство. З ог-
ляду на це, член Державної думи О. Коновалов піддав
різкій критиці економічну політику уряду, звернувши
увагу громадськості на негативні сторони аграрного
становища. Записка Міністерства фінансів, за його вис-
ловлюванням, мала надто позитивне забарвлення. У
ній «висунуто на перший план усе, що сприяє опти-
містичному погляду на наше народне господарство, і
навпаки, заретушовано й послаблено все, що так чи
інакше цей погляд заперечує» [13, 492].
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Для обґрунтування оптимістичних перспектив на
розвиток сільського господарства уряд використав
динаміку цін на продукцію землеробства і тваринниц-
тва. Так, за період 1895–1910 рр. їхнє зростання скла-
ло: на жито – на 208,74%, пшеницю – 101,20%, овес –
159,41%, велику рогату худобу – 64,34% [12, 13]. Ці
дані мали б певний сенс, якби селяни продавали все,
що вони виробляли, саме за такими цінами. Однак
значно більшу частину власної продукції вони спожи-
вали у своїх господарствах, а меншу – продавали пе-
реважно на місцевих ринках за нижчими цінами. Від
підняття цін збагачувалися, передусім, скупники
сільськогосподарської продукції та посередники.

Поряд з цим, слід констатувати, що сільське гос-
подарство з кінця ХІХ ст. певною мірою все ж таки
прогресувало. Зріс обсяг застосування землеробської
техніки не тільки в поміщицьких, але й селянських
господарствах. У заможних господарствах почали ви-
користовувати мінеральні добрива. Розширилися
площі засіву пшениці та ячменю, цукрового буряку й
тютюну, інших культур, що експортувалися на ринки
Західної Європи і Близького Сходу. З’явилися ознаки
інтенсифікації землеробства. Та попри ці та деякі інші
позитивні зрушення, «наша сільськогосподарська
дійсність», за оцінкою широкої громадськості, «не вик-
ликала жодного оптимізму» [14, 56]. За даними про-
фесора В. Косинського, з 38 губерній європейської
частини Російської імперії тільки в трьох зросла
кількість коней у селянських дворах. У решті губерній
вона зменшилася, зокрема в дев’яти – на 10%, п’ят-
надцяти – від 10 до 20% у середньому на двір, у семи
– від 20 до 30% і в чотирьох губерніях – на 30% у се-
редньому на двір.

Важливими для усвідомлення сільськогосподарсь-
кої еволюції є статистичні дані щодо забезпечення се-
лян землею у Полтавській губ. За даними перепису
1882–1889 рр., частка селянських дворів, що мали мен-
ше 1 дес. оранки, становила 5,35% від усіх господарств,
які володіли не більше 50 дес. оранки кожне. За пере-
писом 1897 р., ця частка становила вже 8,97%, а в 1900 р.
– 11,01%. Малоземелля у селянському середовищі зро-
стало, а слабка промисловість була неспроможна по-
глинути «надлишки населення». Останнє змушене було
триматися навіть за малі земельні наділи. За підрахун-
ками професора Р. Ленца, уже 1899 р. у сільській місце-
вості було біля 12 млн «зайвих людей». Питання се-
лянського малоземелля настільки загострилося, що
знову виникла «примара» 1905–1907 рр. [14, 56].
Навіть переселення селян на простори азіатської Росії,
що стало важливою частиною аграрної політики уря-
ду, не вирішувало проблеми.

Правляча верхівка імперії не мала політичної волі
для ліквідації поміщицьких латифундій і створення
великої кількості одноосібних господарств фермерсь-
кого типу. Мізерними були й урядові асигнування на
розвиток сільського господарства. Середні річні витра-
ти з бюджету становили біля 12,4 млн руб., або 62 млн
руб. протягом 1908–1912 рр. [15, 6461]. Із цих сум час-
тину було витрачено на меліорацію, частину на одно-
осібні хутірські та відрубні господарства. І тільки те, що
залишилося, пішло на субсидії земствам для безпосе-
редньої допомоги «всій селянській масі». Разом з асиг-
нуваннями земств, що становили в 1911 р. 11,4 млн
руб., це не перевищувало 15–16 млн руб. навіть у роки,
що передували Першій світовій війні, тобто, на душу
населення припадало 15–20 коп. і не більше гривени-
ка на десятину [12, 15]. Вкрай недостатньо сприяв уряд
і тваринництву. Із бюджету на це відпускалася жалю-
гідна сума – біля 850 тис. руб. на рік, тоді як у США (в

еквіваленті) – 25 млн руб, Німеччині – 15, Австро-Угор-
щині – 6 – щорічно [13, 494]. М. Огановський, за цих
обставин, дійшов очевидного висновку, що «сільсько-
господарська еволюція після указу від 9 листопада
1906 р. пішла поза прямим впливом уряду» [12, 15].

Таким чином, специфіка розвитку сільського гос-
подарства після реформи 1861 р. (особливо на почат-
ку ХХ ст.), поряд з впливом внутрішньополітичних чин-
ників (активізація революційного руху) визначила на-
гальність і необхідність зміни урядового курсу в аграрній
сфері, а саме перехід від підтримки сільської громади –
до стимулювання кількісного зростання індивідуальних
господарств. Подібний підхід і визначив чи не ключову
рису проведення столипінської аграрної реформи в Ук-
раїні (а відповідно, й усією територією Російської
імперії) – невпинне зростання протягом 1906–1913 рр.
частки земель, що відходила до хуторян та відрубників.
При цьом,у долаючи ряд інфраструктурних труднощів
та руйнуючи традиційну сільську колективну мен-
тальність, уряд переслідував не лише економічні, а й
політичні цілі – формування заможного селянства як
потужної «групи підтримки» для влади. Втім, до го-
ловних перешкод на шляху реалізації столипінських
ініціатив додалося аграрне перенаселення, яке фактич-
но унеможливило підвищення продуктивності
сільського господарства на запланований рівень.
Відтак, декларований ріст насправді відповідав ди-
наміці зростання кількості населення і не демонстру-
вав виняткових наслідків урядових реформ.
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Охарактеризовано становище селянського самоврядування в
Російській імперії років Першої світової війни. Доведено, що,
через посилення адміністративної складової в управлінні краї-
ною, в умовах військового часу, очільники селянських установ са-
моврядування – сільські старости та волосні старшини – отри-
мали виняткові повноваження в управлінні селом.
Ключові слова: селянське самоврядування, Перша світова війна,
волосний схід, волосний старшина, сільський схід.

Соті роковини початку Першої світової війни дали
черговий імпульс осмисленню проблемних питань її
історії. До таких слід віднести становище селянського
самоврядування в Російській імперії, за умов цієї війни,
вивчення чого сприяє з’ясуванню того, яким чином
діяльність низових ланок системи управління країною
в кризові часи впливає на долю останньої. Розвиток
селянського самоврядування в Російській імперії на
початку ХХ ст. не обійдений увагою дослідників. Се-
ред знакових праць варто вказати розробки вітчизня-
ного радянського історика А. Бондаревського [1], ро-
сійських дослідників Е. Бруснікіна [2], В. Нікуліна [3],
П. Зирянова [4], а також низки сучасних українських
[5] і закордонних, зокрема російських, вчених В. Єре-
мяна [6], Ю. Кукушкіна, Н. Тімофеєва [7], М. Віногра-
дова [8]. Натомість функціонування селянських уста-
нов самоврядування років Першої світової війни в
науковій літературі належного висвітлення досі не
знайшло, хоча окремі аспекти проблеми з’ясовано у
працях деяких українських [9–11] і російських нау-
ковців [12–17]. Не прагнучи всебічного висвітлення
проблеми, спробуємо, на основі архівних і друкова-
них джерел, охарактеризувати становище селянсько-
го самоврядування в Російській імперії від початку
війни – до революційного зриву в лютому 1917 р.

Оскільки на початку ХХ ст. Російська імперія за-
галом залишалася аграрною країною, а майже 9/10 її
населення були селянами, результатами праці яких
наповнювалась державна скарбниця, вирішення бага-
тьох важливих для імперії завдань (здатність зберіга-
ти внутрішню соціальну стабільність, позиції на міжна-
родній арені тощо) певною мірою залежало від нала-
годження ефективної системи управління селом. Зап-
роваджене Великою реформою 1861 р. самоврядуван-
ня селян було покликане стати базою для цього [18, 1;
19, 40–41]. Складовою селянського самоврядування
були сільські і волосні сходи, волосні правління, во-
лосні суди. До компетенції цих установ відносилось
розв’язання певних питань майнового і правового ста-
новища «сільських обивателів» – учорашніх кріпаків.
Очолювали їх (крім волосних судів) старости (ниж-
чий, сільський рівень) та волосні старшини (вищий,
волосний рівень). Старост обирали на сільських, стар-
шин – на волосних сходах, по обранні вони ставали
посадовцями, підлеглими іншим представникам місце-
вої адміністрації [20, 77]: до 1874 р. – мирськими по-
середникама, а потім – чиновниками повітових у се-
лянських справах «присутствій». У 1889 р. безпосе-
реднім адміністратором для голів селянських установ
самоврядування став земський начальник. Крім того,
старости і старшини мали виконувати низку повнова-
жень поліцейського, фіскального та суто бюрократич-
ного характеру, що передбачало підлеглість цих поса-
довців ще й чималій кількості очільників місцевих
правоохоронних, військових та інших структур [21, 77;
22, 218–219; 23, 226]. Наприкінці ХІХ ст. до «адміні-

страторів», що мали право давати вказівки сільським
посадовцям, долучилось і земство: з виданням 1890 р.
нового земського положення і зміною ідейних засад
організації місцевого самоврядування (відбувся пе-
рехід з так званої «громадської» – на позиції «держав-
ницької» теорії; остання наголошувала на тому, що
установи самоврядування «виконують» певні функції
в місцевому управлінні, надані їм центральною вла-
дою) почалась бюрократизація земств, до їх повнова-
жень було долучено право видавати розпорядження
місцевому населенню. Це реалізовувалось, приміром,
у виданні чисельних постанов і наказів волосним прав-
лінням, конкретно волосним старшинам і сільським
старостам [6, 237; 11, 19; 24, 51].

Представляючи місцеве населення, яке делегува-
ло старостам і старшинам певні повноваження, голо-
ви установ станового самоврядування селян водночас
були своєрідною поєднувальною ланкою між адміні-
стративною вертикаллю країни та «горизонтальним»
сільським соціумом, життя в якому чималою мірою
регулювалось засобами станового самоврядування
селян. В адміністративному відношенні реформою
1861 р. сільський соціум також був вертикально струк-
турованим: нижчий рівень становило сільське «обще-
ство» – «мир», а вищий «ярус» представляло штучне
формування – волость (як правило, складалася з
кількох сіл, поєднаних в одне адміністративно-тери-
торіальне утворення; часто його межі окреслювались
рамками церковного приходу). У системі станового
самоврядування селян його волосний рівень викону-
вав адміністративні і судові щодо сільського «миру»
функції, відповідно, волосний старшина для сільських
старост по суті був адміністратором, хоча обирався на
волосному сході, на який сільські громади направля-
ли так званих «десятидвірників» – по одному делегату
від кожних 10 дворів (вони, як і сільські старости, оби-
ралися всіма мешканцями «миру» на загальному сході)
[25, 176]. Волосне правління складалося з волосного
старшини (головував у ньому), сільських старост, а
також до його складу могли входити деякі інші поса-
дові особи, які обиралися сходами. Приміром, для збо-
ру податків, виконання поліцейських обов’язків або
«наглядачі» сільських магазинів тощо. Отже, створе-
на реформою 1861 р. своєрідна система «сільського
парламентаризму» поєднувала в єдиний механізм і
представницькі структури установ самоврядування
селян (волосні та сільські сходи), і низові ланки апа-
рату управління імперією – сільські старости, волосні
старшини (по суті являли собою селянську бюрокра-
тію). У такий спосіб пореформеними часами було
реалізовано досить радикальний захід, замислений
«архітекторами» Великої реформи: до системи управ-
ління країною долучено «селянську ланку».

Її «слабким» місцем був «мир» (сільське «обще-
ство», селянська громада). Ця низова структура
сільського соціуму представляла інститут, що сформу-
вався багатовіковими традиціями попередніх часів.
Його інтеграція до системи селянського самоврядуван-
ня легітимізувала історичні форми самоврядування
селян [7, 9; 26, 7]. Зважаючи на те, що ментальність
селян характеризувалась антиетатистськими настроя-
ми, залучення «миру» до загальноімперської системи
управління країною вносило певний елемент дест-
рукції, адже загалом селянство було «незручним» для
держави класом, у ньому століттями накопичувалися,
міцніли «антидержавні, анархістські, за загальним
смислом, прагнення» [27, 146–147]. Штучно створена
1861 р. волость і всі волосні структури щодо «миру»
становили чуже утворення і поволі перетворювалися
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на адміністративну надбудову над ним. Не дарма су-
часники відмічали «канцелярський» характер діяль-
ності волосного правління, адже останнє стало для села
ще одним «присутствієм», де панував «бюрократич-
ний дух» [28, 57; 29, 112]. Для пересічного селянина
волость уособлювала чужий йому світ чиновників, з
яким сільський «обиватель» побоювався мати справи,
бо нічого доброго, крім нових податків, таке спілку-
вання не віщувало: саме на волосних сходах вирішу-
вались питання «розверстання» податків по сільських
«обществах» [22, 219–220; 30, 13–16]. Зрозуміло,
навіть незначне збільшення адміністративних повно-
важень волосних посадовців (втім, як і сільських) для
пересічного селянина могло настільки віддалити цих
очільників селянських установ від селянського загалу,
що, зрештою, здатне було привести до розколу в сере-
дині селянського самоврядування і навіть до протис-
тояння між його «мировою» та волосною ланками.
Кризовими часами подібний розкол апріорі міг бути
вкрай небезпечним у плані порушення соціальної
рівноваги на селі, адже селянським самоврядуванням
регулювалося соціально-економічне життя і саме такі
установи, засобами колової поруки, застосовуючи тра-
диції колективного співжиття попередніх часів, пере-
розподіляли податковий тягар між «сильними» (замож-
ними) і «слабкими» (бідними) членами громади, на-
давали соціальну допомогу останнім, опікувались си-
ротами, інвалідами тощо. Загалом це запобігало люм-
пенізації селянського загалу [31, 26; 32, 83].

У пореформені часи селянське самоврядування не
проявляло себе як представник і захисник інтересів
селянського загалу, слухняно виконуючи (хоча і не так
ефективно, як уявлялося «батькам» селянської рефор-
ми) вказівки місцевої адміністрації з виконання у селі
фіскальних завдань [3, 57; 4, 226; 22, 222]. Активіза-
ція діяльності установ селянського самоврядування,
підвищення їх ваги у житті сільського соціуму спосте-
рігалися на початку ХХ ст., під час селянських вис-
тупів 1902–1904 рр. і революційних подій 1905–
1907 рр., у рамках протесту, пов’язаного, передусім, з
невирішеністю земельного питання, селяни часто ви-
магали негайного переобрання очільників установ ста-
нового селянського самоврядування [7, 13; 33, 82–83;
34, 64–65]. Серед причин таких радикальних кроків
слід вказати зловживання і порушення законодавчих
норм очільниками цих установ при зборі податків і по-
каранні односельців; підлоги документів; надмірне
«услужіння» місцевим чиновникам; підкупи селян-ви-
борщиків; розкрадання «мирських» грошей; тиск на
учасників сільських й волосних сходів, з метою при-
мусити їх прийняти приговори-рішення в інтересах
членів волосних правлінь або заможних односельців,
приміром, про підвищення платні волосному старшині,
передачу в оренду за мізерні кошти громадської влас-
ності тощо [35, 27–29; 36, 18; 37, 15; 38, 36–216]. Зо-
крема у селянських приговорах 1905–1907 рр. зазна-
чалося: «Волосне управління нехай буде змінено» [38,
139]; «населення волості має користуватись повною
свободою у виборі посадових осіб і веденні своїх гро-
мадських справ» [39, 116], «замість теперішнього во-
лосного управління, яке залежить від земського началь-
ника, улаштувати управління, яке б залежало від нас,
селян, не на папері, а на ділі» [39]. Безумовно не ос-
танню роль у протестах селянського загалу проти
сільських посадовців відіграли і соціальні чинники:
часто очільниками волосних установ ставали куркулі-
«мироїди», які під час виборів на волосних сходах не
гребували відверто авантюрними способами отриман-
ня посади: спеціально підготовлені чисельні «горла-

ни» голосно вигукували їх прізвища на сходах, чим
забезпечували перемогу під час голосування [40, 157].
Проте, під час революції 1905–1907 рр. було і чимало
випадків, коли старости та волосні старшини самі бра-
ли участь в акціях опору на селі, виступали разом з
«миром» (іноді навіть самі очолювали ці акції) проти
свавілля земських начальників, високих податків, за
скасування станових обмежень щодо селянства, «спра-
ведливе» користування землею, угіддями, лісами тощо
[17; 36, 18; 38, 35–216; 41, 135; 42, 35].

З приборканням революційних виступів селянства
та з початком аграрних реформ 1906–1911 р., уперше
окреслилось серйозне протистояння між сільськими
посадовцями (селянською бюрократією) та представ-
ницькими установами самоврядування селян –
сільськими і волосними сходами. З одного боку, ста-
ростам і волосним старшинам були надані певні по-
вноваження у правовому оформленні володінь хуто-
рян й відрубників (зокрема волосні старшини часто
входили до складу землевпорядних комісій, які безпо-
середньо займалися земельним розділами; підписами
і печатками старшин та старост скріплювалися рішен-
ня сходів щодо виділення земельної ділянки відруб-
нику тощо); з іншого – протестні акції селян (часто в
них брала участь уся громада), в умовах наступу дер-
жави на общинне землеволодіння, засвідчили, що
«мир» чинить опір спробам влади розколоти його [43,
330–331; 44, 102]. Відповідно, селянська бюрократія,
сприяючи реалізації офіційної аграрної політики, опи-
нилась на протилежному боці, оскільки, як зазнача-
лось вище, представляла нижчу ланку адміністратив-
ної вертикалі. У 1912 р. було розпочато реалізацію
реформи волосного суду, розроблену урядом П.Сто-
липіна. Сутність реформи полягала в інтеграції стано-
вого суду селян до загальноімперської системи судо-
вих установ, переведенні правової бази діяльності во-
лосних судів з усного, традиційного права на засади
офіційного «писаного». При цьому волосні старшини
ставали очільниками нових судових структур – верх-
нього сільського суду [45, 2–3; 46, 12]. Селянство
сприйняло цю реформу вороже, проведення перших
виборів до нових судових установ супроводжувалось
акціями опору, серед населення поширювалися тра-
диційні для подібної ситуації чутки: буцімто, разом з
новим судом, запровадять і нові податки, які селяни
сплачуватимуть на утримання останнього [47, 62].
Природно припустити, що таке сприйняття селянсь-
ким загалом означеної реформи, в ході якої повнова-
ження сільських посадовців збільшувалися, свідчило,
що селянська бюрократія ще більше віддалялася від
«миру» і ставала складовою імперського «місцевого
істеблішменту», тобто панського, ворожого для селя-
нина світу. Причини зрозуміти не важко: компетенцією
волосного суду охоплювалась питома вага доленосних
для пересічного селянина питань майнового характе-
ру, а безлад, беззаконня, що характеризували діяльність
цього суду, свавілля волосних суддів, незаконне втру-
чання сільських посадовців, писарів у судочинство
стали «притчею во язицех», систематично провокува-
ли обурення як селян, так і громадськості й місцевих
управлінців [48, 173–174].

З початком Першої світової війни, протистояння
між селянськими посадовцями та «миром» відчутно
загострилося. Передусім, це слід пов’язати з тим, що
в умовах військового часу, як правило, посилюється
адміністративна складова в управлінні країною,
збільшуються повноваження усіх посадовців [14, 7; 49,
134; 50, 33]. Останнє варто віднести і на рахунок по-
вноважень очільників селянських установ самовряду-
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вання. По-перше, старости і старшини займались ук-
ладанням списків осіб, які підлягали мобілізації та
безпосередньо організовували всю мобілізаційну ком-
панію у селі [51, 21]. Через них до відома бранців до-
водилась інформація про те, які речі, яке спорядження
мали взяти з собою мобілізовані, куди і коли з’явитись
для проходження служби [52, 16]. По-друге, волосні
старшини і старости організовували та контролювали
роботи селян з риття окопів, заготівлі збіжжя, лісу,
пошиття одностроїв, улаштування біженців тощо [15,
45–46; 53, 15; 54, 4зв.]. По-третє, саме волосні старо-
сти і старшини укладали та своїми печатками скріплю-
вали документи, що свідчили про «законність» надан-
ня членам родин мобілізованих матеріальної допомо-
ги, пенсійного утримання ветеранам й інвалідам тощо
[55, 31; 56, 1; 57, 78]. По-четверте, старости і старши-
ни розподіляли на роботи по місцевих господарствах
військовополонених, що в умовах нестачі робочих рук
під час війни було вкрай важливим для функціонуван-
ня селянського господарства [12, 145; 58, 55].

Отже, нагальні питання життя села військовими
часами вирішувались безпосередньо через сільських
посадовців, які при цьому були ще й провідниками
офіційної політики правлячого режиму на селі. Зрозу-
міло, що у надзвичайних умовах військового часу кон-
троль за діяльністю старост і старшин з боку місцевих
адміністраторів, воєначальників також посилився [59,
69], звичайним став адміністративний тон по відно-
шенню до сільських посадовців з боку земських уста-
нов. Окреслене, відповідно, вимагало від сільських
посадовців підвищення виконавчої дисципліни,
збільшувались їх поліцейські функції, вони мусили
бути пильними і слідкувати за незнайомцями, якщо такі
з’являлися в селі, вишукували підозрілих осіб тощо
[11, 20]. Природно, що це впливало і на відносини з
селянським загалом, сільські посадовці, по суті, отри-
мали виключні адміністративні повноваження у житті
села. Дослідники наводять факти жорсткого поводжен-
ня очільників селянських установ з родинами мобілі-
зованих, про штрафи, які сплачували останні, якщо не
могли, приміром, виконувати важкі роботи для військо-
вих потреб [15, 45–47].

Однак найболючішим у відносинах цих посадовців
з селянським загалом стало «хлібне», продовольче
питання. За умов загострення продовольчої кризи в
1915–1916 рр., саме на волосних старшин покладала-
ся уся відповідальність за перепис хлібних запасів і
фіксацію продовольчих потреб у сільських громадах,
подання інформації про це до державних установ [56,
33; 59, 17]. Крім того, селянські посадовці брали участь
у реквізиціях збіжжя, харчів, коней [50, 42–56; 58, 79;
60, 40]. Зрозуміло, перелічені заходи нанесли відчут-
ний «удар» по добробуту найбільш незахищених членів
селянських громад, руйнувалися слабкі механізми со-
ціальної регуляції. Тому гнів селянського загалу і про-
тест проти такої політики були спрямовані безпосе-
редньо на тих, хто виконував цю «ворожу» відносно
односельців роботу – на волосних старшин, старост,
збирачів податків тощо. Не дарма у 1917 р., відразу
після повалення царату, як і в 1905–1907 рр., селяни
масово почали переобирати очільників селянських
установ самоврядування, іноді навіть цілими грома-
дами оголошували про вихід зі складу волості або не-
гайно приступали до організації на селі нових, рево-
люційних установ [61, 9; 62, 178–179; 63, 43].

Отже, на наш погляд, існує достатньо підстав вес-
ти мову про розкол у селянському самоврядуванні в
роки Першої світової війни на селянську бюрократію
та установи представництва селян. Загалом, це дало

імпульс своєрідним «тектонічним зсувам» на селі,
підштовхнуло селянські маси до протистояння з місце-
вими посадовцями, на тлі загального невдоволення на-
селення війною порушувало хитку рівновагу у селянсь-
кому самоврядуванні та вело до руйнації механізмів со-
ціальної регуляції, які формувалися на селі у порефор-
мені роки та зазнали удару в ході реалізації реформ 1906–
1912 рр. Криза традиційної общинної ментальності
селян, що поглиблювалася під тиском процесів модер-
нізації на початку ХХ ст., в роки світової війни поси-
лилася. На тлі десакралізації монархічної влади та де-
струкції релігійної свідомості, спостерігалося вороже
ставлення до владних структур і бюрократії, що,
врешті, призвело до радикалізації народних рухів і
краху імперської державності на початку 1917 р.
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Verkhovtseva I.G. Peasant self-government in Russia Imperia dur-
ing the First World War (the 1914th – the february of the 1917th).
The position of the peasant self-government in Russia imperia during
the First World War is characterized. The author proves that as the
result of administrative component strengthening in the country man-
agement in wartime, district chiefs – village headmen, gradually as-
sumed on themselves the exclusive administrative authority.
Key words: peasant self-government, the First World War, volost as-
sembly, district chief, village assembly.

Ë. ². Ñèíÿâñüêà

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÂÈÐÎÁÍÈ×ÈÕ Â²ÄÍÎÑÈÍ ÍÀ
Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÀÕ ÂÀÆÊÎ¯ ÏÐÎÌÈÑËÎÂÎÑÒ²
ÓÊÐÀ¯ÍÈ Ï²Ä ×ÀÑ ÏÅÐØÎ¯ ÑÂ²ÒÎÂÎ¯ Â²ÉÍÈ

Проаналізовано вплив соціально-політичних взаємовідносин між
підприємцями і найманими працівниками України під час Пер-
шої світової війни на розвиток важкої промисловості.
Ключові слова: Перша світова війна, підприємництво, наймані
працівники, кредит.

У процесі соціальної взаємодії дворянства, бур-
жуазії, найманих працівників і селянства, під впливом
економічних факторів, визначалася роль держави у
врегулюванні економічних конфліктів, що виникали
між цими групами. Ця проблематика частково дослід-
жувалася у роботах К. Шацилло, Б. Авілова, Ю. Афо-
ніна, С. Бєлова, Д. Боголєпова, П. Волобуєва, Б. Ду-
бенцова та ін. Втім, вони не ставили за мету дослідити
вплив відносин між промисловцями та найманими
працівниками на діяльність підприємств важкої про-
мисловості, з виокремленням особливостей промис-
лового розвитку в українських реаліях, що становить
предмет аналізу цієї розвідки.

Перша світова війна вимагала максимальної на-
пруги економіки кожної з країн-учасниць і, в першу
чергу, це стосувалося промисловості – постачальника
обмундирування, зброї та боєприпасів. У подібній си-
туації будь-які перебої в роботі підприємств могли мати
вкрай небезпечні наслідки. У зв’язку з цим, влади во-
юючих держав запровадили обмеження страйків ро-
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бітників. Уже 29 серпня 1914 р. з’явився указ «Про
продовження терміну дії Положення про заходи по охо-
роні державного порядку і громадського спокою і про
подальше залишення деяких місцевостей Імперії на
положенні надзвичайної охорони». Хоча ним не перед-
бачалися окремі заходи щодо промислового виробниц-
тва, через деякий час, на його основі, прийняли ряд
локальних актів із урегулювання робітничих страйків.
Водночас прийнято ряд законів, покликаних захисти-
ти у матеріальному плані мобілізованих та їхні сім’ї,
зокрема й фабрично-заводських робітників, а 11 серп-
ня 1914 р. вийшов іменний указ про утворення ради з
нагляду за сім’ями осіб, які були призвані на війну, а
також за сім’ями поранених і загиблих воїнів.

13 липня 1915 р. Міністерством внутрішніх справ
прийнято циркуляр для посилення поліцейського на-
гляду за робітничим рухом. Згідно з ним, військовозо-
бов’язані робітники, які отримали відстрочку і зали-
шилися на заводах, що виконували замовлення військо-
вого відомства, за участь у страйках мали направляти-
ся на збірні пункти для відправки у діючу армію.
19 жовтня 1915 р. фабричне законодавство доповнив
акт «Про недопущення деяких відхилень від правил
про роботу жінок, підлітків і малолітніх, а також про
тривалість і розподіл робочого часу». Суть його поля-
гала у тому, що Міністру торгівлі і промисловості було
надано право дозволяти відхилення від відповідних за-
конів на підприємствах, що працювали для забезпе-
чення потреб оборони. Зокрема, важливо підкресли-
ти, що під дію цього положення потрапили лише статті,
що обмежували робочий час, але не забороняли робо-
ту дітей на ряді виробництв [1, 91–93].

Загалом, соціальна стратифікація була властива
робітництву, а в роки війни головними джерелами по-
повнення робітників стали люди похилого віку, жінки,
підлітки, діти, а також мешканці, які йшли на оборонні
заводи, щоб уникнути мобілізації. За словами очевид-
ця, «своїх людей у місті всі знають, тому й не дивно,
що показують пальцями й голосно говорять, коли яко-
гось дня там побачать у формі Третьої роти когось із
купців чи інших багатих людей, які туди поховалися,
щоб не попасти на фронт» [2, 96]. В роки війни змінив-
ся і статевий склад робітників, за рахунок зменшення
кількості чоловіків. Значно ширше використання праці
жінок, підлітків і дітей пояснювалося не лише зростан-
ням попиту на робочу силу, але й тим, що їхня праця
була дешевою. Так, жіноча праця широко використову-
валася навіть у кам’яновугільній промисловості Донба-
су. Якщо 1913 р. тут працювали 2,4 тис. жінок, то на
1 вересня 1916 р. – уже 12,4 тис. Поряд із жіночою, ви-
користовували й працю дітей і підлітків у металургійній
промисловості. Внаслідок цього, продуктивність поча-
ла різко падати й у 1916 р. на шахтах Донбасу стано-
вила 81,5%, порівняно з 1913 р. [3, 66–67].

Недосконалість законодавчої бази трудових відно-
син у сфері промисловості надала підприємцям знач-
ний набір прийомів, що дозволяли обійти закон, не
порушуючи його та зумовила відсутність організова-
ного на високому рівні контролю за дотриманням ними
норм права, причому неадекватна м’якість санкцій за
порушення стала фактором, що визначав характер сто-
сунків між власниками підприємств і працівниками [4].
Поруч із цим, зміни у складі робітників, зростання
кількості малокваліфікованих кадрів, зменшення рівня
життя робили робітничу масу менш стійкою до анти-
урядової агітації. Як правило, ці нові кадри не на-
стільки цінували робоче місце, як професійні праців-
ники, в яких жив дух капіталістичного підприємницт-
ва. Хоча зростання соціальної напруги у воєнні роки

було пов’язане насамперед із значним погіршенням
становища робітників.

Навесні 1915 р. Міністерство торгівлі і промисло-
вості зобов’язало власників ввести надбавки на дорож-
нечу. Проте підвищення номінальної заробітної плати
не поліпшило добробут робітників, оскільки темпи
зростання зарплати не відповідали збільшенню цін на
продукти харчування та товари першої необхідності.
З 1916 р. в умовах паливної кризи на багатьох підприєм-
ствах металургійної та металообробної промисловості
відбулося скорочення тривалості робочого дня. Це при-
звело у свою чергу до зменшення рівня заробітної пла-
ти. Так, реальна заробітна плата робітників різних ка-
тегорій на Донбасі 1917 р. складала 50–70% довоєн-
ного рівня. Втім, загальне зменшення реальної зароб-
ітної плати робітників півдня і сходу України було мен-
шим, ніж на підприємствах Петербурга та Москви [3,
73]. Відносно високим зберігався рівень оплати праці
на суднобудівних підприємствах, де регулярно прово-
дилася індексація, з урахуванням рівня інфляції. Це
можна було пояснити необхідністю забезпечення
підприємств робочою силою відносно високої квалі-
фікації [5, 11].

Попри це збільшення доходів навіть найбільш ква-
ліфікованих робітників поступово перекривалося здо-
рожчанням товарів і послуг. У 1915 р. одним і важли-
вих завдань влади стало збереження м’ясного фонду.
Ситуація на ринку м’яса призвела до того, що 16 лип-
ня 1916 р. було вирішено «ввести дозвільну систему
забиття тварин», з метою скорочення споживання м’яса
населенням [6, 487]. Так, на копальнях Катерино-
славського гірничого округу в липні 1916 р., порівня-
но з 1914 р., ціни на м’ясо зросли майже в 3 рази, на
сало – в 4, на цукор – у 2. 1916 р. у середньому шахтар
Донбасу витрачав на продукти харчування на місяць
близько 30 руб., що складало 168% рівня 1914 р. Вста-
новлення урядом фіксованих цін призвело до розумі-
ння того факту, що у майбутньому не вдасться прода-
ти зерно зі значним прибутком. Іншим фактором, яких
впливав на продаж селянами зерна, стало припинення
його вивозу, що у деяких господарствах створювало
проблеми зі збутом. Одночасно заготівельні структу-
ри почали скуповувати хліб за низькими цінами, але
утримували його від реалізації, тому ціни на зернові
культури вже наприкінці 1914 р. почали стрімко зрос-
тати. Це зумовило їхнє підвищення на всі інші продо-
вольчі товари [7, 13]. За умов інфляції, селяни також
прагнули «притримати» продовольство, щоб у майбут-
ньому продати його дорожче [8, 12]. У той же час так
звані тверді ціни на продовольство попередньо вироб-
лялися у земствах на особливих нарадах поміщиків,
що дозволяло поступово їх підвищувати [9, 62].
Підтвердженням цьому були звернення представників
державного контролю щодо необхідності приведення
«твердих цін» у відповідність до ринкових, у зв’язку з
їхнім зростанням на 20% [10, 8].

Погіршення становища робітників пожвавило
страйковий рух. З кінця 1915 р. виступами робітників
були охоплені такі підприємства, як Дніпровський за-
вод у с. Каменському Катеринославської губ., завод
«Наваль» у м. Миколаїв. Страйк на останньому три-
вав більше місяця й закінчився звільненням робітників
та відправкою понад 7000 військовозобов’язаних у
розпорядження військової влади. Завод залишився без
значної кількості кваліфікованих робітників, що при-
звело до зменшення продуктивності праці. Найбіль-
шого розмаху досяг страйк шахтарів Горлівсько-Щер-
бинівського району, що охопив 25 тис. осіб. Проте, на
початку 1917 р. страйковий рух у регіоні вдалося дещо
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вгамувати, шляхом покращення забезпечення населен-
ня продовольством та через масові арешти.

Посилення страйкового руху пояснювалося також
невиваженою етнополітикою уряду й успішною анти-
російською діяльністю іноземних спецслужб. Відтак,
активними учасниками антиурядових виступів ставали
представники етнічних меншин, які зазнавали утисків з
боку царату. Зокрема найбільше постраждали, внаслі-
док протиборства дворян і буржуазії в роки Першої світо-
вої війни, німці. Однак у сфері відносин між ними та
робітниками найбільша напруга спостерігалася у став-
ленні до євреїв, значна частина яких брала участь у ро-
боті різного роду робітничих організацій і політичних
партій. Варто наголосити, що частина страйків була
організована на кошти німецьких спецслужб, зацікав-
лених у послабленні економіки Російської імперії. У
секретних повідомленнях розвідок Воєнних округів
йшлося про організовану агентурну роботу німецької
розвідки, яка, користуючись проблемами у постачанні
продовольства та товарів першої необхідності, розпа-
лювала антиурядові настрої у середовищі робітників,
з метою спонукати їх до страйку. Зокрема такі дії фіксу-
валися в основному на стратегічних підприємствах, що
виконували військові замовлення [11, 43].

Характерною особливістю робітничого руху Ук-
раїни була його відносна поміркованість. Він не вирі-
знявся масовістю страйків, послідовністю та рішучі-
стю дій учасників. Це можна пояснити тим, що тут
соціальні конфлікти мали менш напружений характер,
порівняно з іншими регіонами імперії. Адже в Україні
продовольча криза не набула таких масштабів, до того
ж протягом війни значно змінився склад робітників,
за рахунок поповнення селянами, полоненими, біжен-
цями. Однак і тут лавиноподібне нагромадження соці-
альних проблем, погіршення матеріального станови-
ща основної маси населення, тривале порушення тра-
диційного укладу життя спричинили зростання невдо-
волення урядом. Від серпня 1914 – до вересня 1915 рр.
були зафіксовані 100 страйків, у яких взяли участь 43
тис. робітників, а з жовтня 1915 – до вересня 1916 рр.
– 225, за участі 210 тис. працівників [12, 9].

Повалення самодержавства у лютому 1917 р. зро-
било можливим прискорене реформування законодав-
ства у соціально-трудовій сфері. Реформування відбу-
валося в умовах посилення позицій робітників. Пра-
вотворчу діяльність здійснювали Тимчасовий уряд,
Українська Центральна Рада та Ради робітничих і сол-
датських депутатів. Практикою стало укладення угод
із соціально-трудових питань між радами і підприєм-
цями, які санкціонувалися чи відхилялися Тимчасо-
вим урядом. 23 квітня 1917 р. останній видав Поста-
нову «Про робітничі комітети у промислових закла-
дах», якою передбачалося створення на промислових
підприємствах робітничих комітетів як представниць-
ких органів. Вони створювалися за ініціативи не менш
як 1/10 робітників. До питань, якими мали опікувати-
ся ці комітети, належали представництво робітників
перед адміністрацією із соціально-трудових питань
(робочий і час відпочинку, оплата праці, правила внут-
рішнього розпорядку), а також у відносинах з урядо-
вими та громадськими організаціями. Крім того, комі-
тети могли займатися культурно-просвітницькою та
іншою діяльністю, спрямованою на покращення умов
для робітників (зокрема й побутових), врегулюванням
стосунків у середовищі робітників [13, 92].

На підприємствах України досить часто робітничі
комітети втручалися у справи адміністрації
підприємств, не стільки турбуючись їх подальшою
долею, скільки прагнучи забезпечити свої фінансові

інтереси. Мотивуючи свої дії «втечею адміністрації»,
стихійно створені робітничі комітети у деяких випад-
ках прагнули навіть організовувати доставку сирови-
ни [14, 9]. Такі дії вписувалися у революційні уявлен-
ня робітників про можливість виконання менеджерсь-
ких функцій. Найчастіше подібні твердження лунали
із вуст більшовицьких агітаторів, які наголошували на
необхідності руйнування старих виробничих відносин.

На Державній нараді 14 серпня 1917 р. М. Ф. фон
Дітмар різко засудив введення «самочинними коміте-
тами» нових податків та зборів, а також штрафних
санкцій, що, на його думку, вкрай негативно відбива-
лися на розвитку промисловості і дестабілізували еко-
номічну ситуацію в цілому. Такі дії він називав діяль-
ністю «ворогів революції», які прагнули до руйнуван-
ня держави [15, 93–94]. Втім, уже 9 вересня 1917 р. на
засіданні Малої Ради, під тиском представників со-
ціал-демократів, прийнято рішення про «передачу у за-
відування крайових органів влади найважливіших га-
лузей промисловості» та про «оподаткування велико-
го капіталу, майна та конфіскат військових прибутків,
на користь окремих країв і держави». Поруч із цим,
затверджено рішення про «скликання для кожного
краю, який того домагається, національно-крайових
суверенних Установчих зборів» [16, 284].

29 вересня Генеральний Секретаріат змушений був
констатувати факт поширення на ґрунті війни й еко-
номічної руїни «епідемії грабунків, самосудів, анархі-
чних виступів безвідповідальних груп», що, на думку
урядовців, перешкоджало пожвавленню роботи про-
мислових підприємств та могло бути припинене лише
за допомоги «організованої самодіяльності і самообо-
рони людності» [16, 324]. Фактично український уряд
визнавав неспроможність вжити рішучих заходів для
забезпечення економічної активності підприємців, а
обмежувався лише певними заходами, спрямованими
на врегулювання стосунків із селянством. Плекаючи
плани створення Економічного комітету, який займав-
ся б проблемами промисловості, у Генеральному Сек-
ретаріаті сподівалися на піднесення промислового
розвитку, за умови впровадження державного контро-
лю над підприємствами [16, 325].

Згідно ухвали більшовицької влади, у січні 1918 р.
на всіх промислових підприємствах, контрольованої
ними частини України, було запроваджено робочий
контроль, який передбачав створення так званих «ро-
бітничих заводських комітетів». Робітники багатьох
промислових підприємств намагалися перехопити уп-
равління в свої руки. Фабрично-заводські комітети
існували на 87% середніх і 92% великих промислових
підприємств [17, 60]. Водночас авторитет власників
багатьох підприємств все ще залишався на високому
рівні, оскільки частина з них брала активну участь в
управлінні виробництвом і забезпеченні стійкості ви-
робничих зв’язків. Однак суперечливі розпорядження
більшовиків в умовах здійснення ними грабіжницької
політики в Україні, суттєво сприяли остаточному роз-
ладнанню виробництва [18, 185]. Встановлення со-
ціальних гарантій, передача підприємств у руки робі-
тників вели їх до здійснення заповітної мрії – брати
участь в управлінні виробництвом. Хоча вони відразу
руйнували звичні форми трудової діяльності, вироб-
ничу ієрархію, дезорганізували системи управління на
підприємствах і, як наслідок, призводили до подаль-
шого падіння виробництва [17, 61].

19 липня 1918 р. українським урядом було видано
декрет про відновлення дії закону колишньої Російсь-
кої імперії від 2 грудня 1905 р., де передбачалося су-
воре покарання за участь у страйках на підприємствах
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[19, 50]. За свідченнями очевидців, у 1917–1918 рр.
негативну роль відігравало втручання у виробництво
непідготовлених керівників, а то й взагалі випадкових
осіб, які отримали таку можливість лише в умовах
послаблення центральної влади. Це, поміж іншого,
призводило до численних випадків порушення техні-
ки безпеки, що тягнуло за собою підвищення рівня
травматизму. Ці дії призводили іноді до повного краху
промислових підприємств і руйнування виробничих
зв’язків [15, 93]. Спостерігалися численні конфлікти
між керівництвом підприємств і фабрично-заводськи-
ми комітетами, які промисловці характеризували як
«злочинне посягання на основи сучасного способу
виробництва» [20, 387].

Отже, Перша світова війна зумовила деструктивні
зміни у промисловому розвитку України. Було дезор-
ганізовано роботу багатьох промислових підприємств,
загострилася паливна криза. Вже 1916 р. держава стоя-
ла на межі фінансового банкрутства. Розуміючи немож-
ливість продовження попередньої економічної політи-
ки, уряд Російської імперії обрав шлях посилення втру-
чання державних органів в економічний розвиток, із
запровадженням низки надзвичайних заходів, серед
яких виділялися реквізиції, секвестр, конфіскації.
Одержавлення економіки набуло безпрецедентного
розмаху, але й це не дало очікуваних результатів і не
зупинило кризу. Посилення страйкового руху спосте-
рігалося й через загострення продовольчої кризи.
1917 р., у силу діяльності різних революційних органі-
зацій, за умов послаблення центральної влади, було
підірвано основи економічної взаємодії між підприєм-
цями та робітниками. Особливо негативну роль у цьому
відіграло створення робітничих комітетів, які не компе-
тентно втручалися в економічну діяльність підприємств.
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Досліджується оподаткування театральних видовищ і публіч-
них розваг у добу Гетьманату П. Скоропадського. Вказується на
особливості застосування податкового законодавства у регіо-
нах Української Держави.
Ключові слова: державний податок, міський збір, видовище,
Гетьманат.

Театральні та інші видовища (кінематограф, цир-
кові вистави тощо) не лише займають вагоме місце в
культурному житті будь-якої сучасної держави, але й
посідають помітне місце в її економіці, адже вони
дають роботу частині активного населення та висту-
пають предметом оподаткування. З огляду на умови, в
яких сьогодні функціонують заклади культури в Ук-
раїні, буде корисним вивчити й історичний досвід Ук-
раїнської Держави часів гетьмана П. Скоропадського.

Фінансову і податкову системи часів Української
національної революції 1917–1921 рр. досліджує
П.Гай-Нижник. У 2004 р. вийшла його праця, присвя-
чена фінансовій політиці доби Гетьманату [1], 2006 р.
– монографія про податкову політику Центральної
Ради, урядів УНР, Української Держави та УСРР [2].
В окремих публікаціях він торкався і питання подат-
кового законодавства у сфері культури і розваг на по-
чатку ХХ ст. [3], зокрема оподаткування українського
театрального мистецтва в процесі його становлення
за Гетьманату [4]. Дія ж податкового законодавства у
сфері культури і розваг різних регіонів Української
Держави дослідниками поки не розглядалася. Відтак,
метою цієї статті є аналіз системи оподаткування
театральних та інших видовищ (кінематографічних
сеансів, циркових вистав, вокально-хорових виступів)
та регіональних особливостей застосування податко-
вого законодавства у добу Гетьманату.

Загалом, податкова база бюджетних надходжень
Української Держави спиралася на підґрунтя правової
бази Російської імперії і республіки часів Тимчасово-
го уряду [1, 107]. Зокрема всі квитки на вистави, кон-
церти, бали, маскаради тощо в театрах, цирках, клу-
бах, садах, згідно із законом від 5 травня 1892 р., об-
кладалися добродійним збором, на користь «Відомства
установ імператриці Марії». 22 листопада 1915 р. зап-
роваджено тимчасовий військовий податок, який, ра-
зом з добродійним збором, був настільки великим, що
викликав занепад «театральної промисловості». Тому
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30 серпня 1916 р. його розмір було зменшено [1, 108;
5, 6; 6, 25]. 29 вересня 1917 р. Тимчасовий уряд прий-
няв «Положення про міські прибутки, видатки, кош-
ториси і відчити», яким було надано право міським
думам вводити збір з платних публічних видовищ і
розваг, що організовувалися у межах міст. Порядок та
спосіб стягнення визначався міськими думами. Вони
мали право стягувати цей збір, пропорційно до дер-
жавного податку, але у розмірі не вищому, за встанов-
лений відповідними узаконеннями [7, 1,3,11зв.,17зв.;
8, 42зв.,53зв.–54,58].

Уже наприкінці 1917 р. цей збір був введений як
обов’язковий у Києві (за постановою думи від 13 лис-
топада) [9, 20], Житомирі (за постановою думи від
15 листопада) [10, 8зв.–9], Одесі (за постановою думи
від 6 грудня) [11, 5; 12,10 зв.], Херсоні (за постановою
думи від 8 листопада) [13, 10], Миколаєві (за постано-
вою думи від 9 грудня) [13, 9,13–13зв.], Козельці (за
постановою думи від 17 березня 1918 р.) [14, 14–14зв.]
та ін. містах. Він продовжував діяти і в добу Гетьмана-
ту. У травні–червні 1918 р. урядовцями розглядався
проект нового закону про театральне оподаткування
[1, 108; 5, 6; 6, 25]. Врешті, після обговорень, попра-
вок і зауважень, закон про оподаткування прилюдних
вистав і гулянок був ухвалений Радою Міністрів, і зат-
верджений гетьманом П. Скоропадським 14 червня
1918 р. [1, 109; 15, 1–2].

Згідно закону, загальнодержавне управління спра-
вами цього податку належало міністру фінансів, а на
місцях – фінансовим палатам. Податок і пеня за неспла-
ту податків, що збиралися в розмірі, встановленому за-
конами 22 листопада 1915 р. та 30 серпня 1916 р., мали
поступати до прибутків державної скарбниці. Не-
обхідні марки мали виготовляти в експедиції загото-
вок державних паперів, на замовлення департаменту
простих податків. Урядовці, що здійснювали догляд
за виконанням закону на виставах і гулянках повинні
були мати при собі особливі посвідчення на вільний
вхід, які видавалися відповідними фінансовими пала-
тами. Вони мали право вимагати квитки для перевірки.
У разі порушення закону, складався протокол, який
надсилався до місцевої фінансової палати [5, 2–3].

Оповіщення про введення нового театрального
податку, наприклад, у Житомирі відбулося через пре-
су. Повідомлялося, що 10 липня на 12 год. дня до на-
чальника 5-го відділення Волинської казенної палати
запрошено всіх театральних підприємців для ознайом-
лення з новим законом про стягнення державного по-
датку. Останній складав біля 20% з суми валового збору,
мав стягуватися щовечора, після припинення продажу
квитків, спеціально призначеними чиновниками-кон-
тролерами, зі складанням відповідних актів. Припуска-
лося, що міський збір, який обтяжував театральні
підприємства, буде скасований [16, 10.07, 1]. У пресі було
чимало публікацій про надмірне оподаткування театраль-
них закладів. Так, одеський тижневик «Фігаро» по-
відомляв, що театральні підприємці схвильовані чут-
кою про намір уряду, замість військового податку, вве-
сти інший – «державний». Крім нього, містам надава-
лося б право стягувати свою частину податку з видо-
вищ [17, 13.07, 10]. Фактично колишніх 40% податку
для театральних закладів не зменшувалися, а заміню-
валися сплатою державного податку і міського збору.

Місцеве самоврядування, увівши збір з театраль-
них видовищ і розваг, зіштовхнулося з низкою про-
блем. Найперше, з чим довелося боротися – небажан-
ня антрепренерів, мистецьких і культурно-просвітніх
організацій сплачувати збір. Це виявилося у масових
зверненнях до місцевого самоврядування про перегляд

законності даного збору, його відміну або ж зменшен-
ня ставок. Так, до міської думи Гайсина зверталися з
проханням переглянути постанову щодо введеного збо-
ру власники театральної трупи Зубкис і Файнштейн (на
початку літа) та антрепренер єврейської трупи М. Ми-
шурат (у вересні). Обидва звернення дума відхилила [18,
332–332зв.]. Наприкінці червня 1918 р. міською упра-
вою Житомира було розглянуто заяву представника
управи зі збору «податків з театрів» про те, що заві-
дуючий німецьким кінематографом відмовляється
сплачувати збір з квитків, мотивуючи це тим, що кіне-
матограф працює для потреб німецьких вояків, а при-
ватні особи допускаються на сеанси як гості. Міська
управа вирішила повідомити адміністрацію німецького
кінематографу, що будь-які платні видовища і розваги
підпадають, згідно закону, «податку військовому і
міському» [16, 29.06, 1–2]. Сеанси у німецькому кіне-
матографі були доступні мешканцям міста за цінами у
2,1, 1,5 руб. і 90 коп. [16, 28.06, 1]. З цього приводу, на
початку липня міська управа звернулася вже до німець-
кого коменданта міста [16, 4.07, 1].

Декілька разів (23 травня, 26 липня, 1 жовтня 1918 р.)
питання введення цього міського збору обговорювало-
ся міською думою у Харкові [19, 110–110зв.,34,37зв.,12,
17–18]. Постанови міської думи від 23 травня 1918 р.
(планувалось ввести збір з 1 червня 1918 р.) та від 26
липня (планувалось вести збір з 10 серпня 1918 р.) оп-
ротестував в окружному суді Харкова харківський гу-
бернський староста [19, 111–111зв.,23–23зв.]. У протесті
на постанову від 23 травня зокрема йшлося: оскільки
визначеного державного податку на театри та інші ви-
довища по суті не існувало, а були лише збори на ко-
ристь скарбниці (прибутковий, військовий, колишнього
відомства установ імператриці Марії, промисловий), то
не зрозуміло як міська дума має встановити розмір збо-
ру – по всій сукупності зборів на користь скарбниці чи
відповідно до якого-небудь з вище зазначених зборів [19,
111–111зв.]? До окружного суду Харкова також було
подано колективне прохання від антрепренерів міста.
Підрахувавши, що, з введенням нового збору, їм треба
сплачувати біля 80% валових надходжень, вони в один
голос констатували, що їм доведеться або закрити свої
заклади, або збільшити ціну на вхідні квитки, які не-
минуче понизять відвідуваність [19, 114–115].

Там, де збір стягувався, вживалося чимало заходів,
щоб налагодити та покращити механізм його своєчас-
ного надходження. Так, у серпні 1918 р. міська управа у
Миколаєві вимагала внесення театрального збору до
каси управи не пізніше наступного дня. В разі невико-
нання, подальші вистави заборонялися. Міська упра-
ва звернулася до власників і орендарів культурно-ми-
стецьких закладів міста з тим, щоб вони до 15 серпня
замовили нові квиткові книжки [13, 84–90]. Нерідко
до порушників застосовувалися примусові дії. Так,
міська управа Житомира наприкінці літа запропону-
вала начальнику міської міліції приступити до приму-
сового стягування збору з власників театрів, які відмов-
лялися сплачувати його добровільно [16, 3.08, 2].

Протести театральних власників в Одесі проти
запровадження міського збору за найвищою дозволе-
ною ставкою, що розпочалися в січні 1918 р., були
доведені до судових розглядів. 25 липня 1918 р. на за-
сіданні міської думи Одеси було постановлено: пере-
дати інституту судових приставів Одеського міського
судово-мирового округу справу стягнення податків та
недоїмок з міських платників [12, 1; 20, 21,26зв.].
Підприємці погоджувалися сплачувати міський збір у
розмірі вдвічі меншому, ніж від них вимагалося
міським самоврядуванням [17, 12.10, 11–12].
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Від міського збору з театральних видовищ і роз-
ваг звільнялися вистави та гулянки благодійного ха-
рактеру. Це виключення діяло лише з дозволу місце-
вого самоврядування. Найчастіше рішення про відміну
збору ухвалювалося у кожному окремому зверненні.
Так, оціночно-статистичний відділ міської управи
Олександрівська повідомив культурно-просвітні това-
риства, що їх клопотання про зменшення або відміну
міського театрального збору з культурно-просвітніх
товариств відхилено міською думою на засіданні
4 червня 1918 р. Проте, їм було запропоновано у кож-
ному окремому випадку звертатися з особливим про-
ханням до міської думи про отримання субсидії від
міського самоврядування. До прохань обов’язково до-
давалися звіти про культурно-просвітню діяльність то-
вариств [21, 44–44зв.,58–58зв.].

Восени 1918 р. до міської думи Городні звернула-
ся Городнянська німецька комендатура, з клопотанням
про звільнення від міського збору з видовищ усіх бла-
годійних концертів, що планувалося влаштувати для
допомоги родинам тих, хто загинув на війні та інвалі-
дам. Погодившись з висновком управи, 29 вересня
1918 р. дума відхилила це клопотання, оскільки упра-
ва не зможе утримувати Народний дім [22, 63–64зв.].
У Клинцях на засіданні міської думи 8 серпня 1918 р.
було заслухано прохання трудової артілі офіцерів про
зменшення міського збору з 20 до 10%. Дума одного-
лосно постановила: стягувати міський збір з видовищ
і розваг у тому ж розмірі, за винятком благодійних
вистав, які звільнялися від збору взагалі. З вистав, які
влаштовувалися з політичною метою, міський збір стя-
гувати у розмірі 5% [23, 210,212–212зв.]. 29 серпня
1918 р. на засіданні міської думи Сосниці було обго-
ворено доповідь міської управи про введення нових
міських зборів. Було вирішено встановити збір з будь-
яких видовищ і розваг, що організовувалися в місті, у
розмірі державного податку [24, 35–36,39–41зв.].

Збір з театральних видовищ і розваг був однією з
важливих статей доходу місцевих бюджетів. Так, за
пропозицією голови театральної комісії Житомира, у
кошторис доходів міста на 1918 р. було закладено суму
в 75 тис. руб., які передбачалося отримати від збору з
платних видовищ і розваг [10, 7,8зв.–9]. У Вінниці за
попередніми розрахунками, цей збір щороку мав по-
повнювати бюджет не менш як на 133 тис. руб., а в
поточному році планувалося отримати не менше
45 тис. руб., за умови його введення не пізніше 1 серп-
ня [25, 49,52,58–58зв.]. У Харкові дохід, в разі введен-
ня збору з жовтня 1918 р., мав скласти 300 тис. руб. до
кінця року [19, 12,17–18].

Наприкінці травня 1918 р. оціночно-статистичний
відділ міської управи Олександрівська повідомив по-
даткового інспектора 1-ї дільниці Олександрівського
повіту, що він може взяти на себе обов’язки зі стяг-
нення та контролю за правильним надходженням на
користь скарбниці податку з публічних видовищ і роз-
ваг. На підставі реальних даних, було висловлено при-
пущення, що він має скласти не менше 120 тис. руб.
на рік, а не 50, які поступили до скарбниці 1917 р. Зро-
стання надходжень цього податку можна було очіку-
вати лише за пильного контролю [21, 28–28зв.].
12 червня 1918 р. на засіданні театральної комісії
міської думи Києва повідомлялося, що державний теа-
тральний податок у міському театрі, хоча і стягується
з відвідувачів, але останнім часом не вноситься до дер-
жавного скарбу, внаслідок того, що органи міліції не
спостерігають за правильним надходженням цих
зборів від антрепренера. Взявши до уваги, що закон
про стягнення державного театрального податку не

скасований, постановили: довести вищезазначене до
відома міського голови та звернути його увагу, що вка-
зане спостерігається у всіх театрах та розважальних
закладах Києва [26, 11].

Влітку 1918 р. до міністерства фінансів приїздив
театральний антрепренер з Олександрівська Я. Вой-
толовский, щоб порушити клопотання, від імені теат-
ральних закладів Катеринославської губ., про введен-
ня у життя законодавчим шляхом заходів, спрямова-
них на зменшення податку. Йому пояснили, що введе-
ний в останні роки «військовий податок», хоча і не
включається у загальну систему державних податків,
проте, за існуючих обставин, не може бути зменше-
ний. Новий же державний податок на видовища мати-
ме такий же розмір. Єдине, на думку директора депар-
таменту неокладних зборів, що зможе дещо полегши-
ти діяльність театральних підприємств, – це повна
відміна або часткове зменшення міського збору на
театральні видовища, але вони не знаходилися у ком-
петенції міністерства фінансів [27, 6–7].

До театрального відділу Головного управління
мистецтв і національної культури не раз зверталися
представники театральних закладів та культурно-
просвітніх товариств щодо надмірного оподаткуван-
ня. Тому 4 вересня 1918 р. на засіданні Театральної
ради було вирішено клопотати про зменшення «дер-
жавного податку на квитки» [28, 7.09, 7]. За ініціативи
Державного драматичного театру у Головному уп-
равлінні мистецтв і національної культури, з приводу
оподаткування відбулася нарада, за участі представ-
ників місцевих театрів [28, 8.11, 7]. Товариства «Про-
світи» з провінції надсилали до театрального відділу
клопотання про зменшення чи повну відміну податків
для театрів культурно-просвітніх товариств. Існуючі
театральні податки (міський і державний) ставили їх у
скрутне положення. Подекуди товариства змушені були
зупиняти свою діяльність. Саме тому було прискоре-
но роботу комісії про перегляд податку, до участі в якій
були запрошені представників «всіх театрів». Проект
нового театрального податку був переданий до юри-
дичної комісії для остаточного опрацювання. Згідно
проекту, податок в існуючих розмірах залишався лише
для театрів мініатюр, кабаре і фарсів. Менше плану-
валося стягувати з театрів культурно-просвітнього ха-
рактеру – опери, драми. Взагалі звільнити від податку
планувалося лише народні театри [29, 18; 30, 21–21зв.].

Таким чином, питання оподаткування театральних
та інших видовищ було одним із найболючіших пи-
тань для видовищних форм мистецтва на території
Української Держави, адже близько 40% валових зборів
театральних підприємств чи культурно-просвітніх то-
вариств йшло на сплату податків. Театральні податки
не були полегшені законом про оподаткування прилюд-
них вистав і гулянок від 14 червня 1918 р. Проте, під
тиском театральної громадськості, в Гетьманаті йшло
обговорення питання щодо можливості диференціації
цього оподаткування.
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5. Центральний державний архів вищих органів влади та
управління (далі – ЦДАВО України), ф. 1064, оп. 1, спр. 195.

6. ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 1, спр. 61.
7. Держархів Одеської обл. (далі – ДАОО), ф. 16, оп. 124,

ч. 2, спр. 13694.
8. Держархів Херсонської обл., ф. 4, оп. 1, спр. 21.
9. Держархів м.Києва (далі – ДАК), ф. 163, оп. 32, спр. 33.
10. Держархів Житомирської обл., ф. 183, оп. 1, спр. 115.
11. ДАОО, ф. 16, оп. 124, ч. 2, спр. 17450.
12. ДАОО, ф. 16, оп. 123, спр. 1263.
13. Держархів Миколаївської обл., ф. 216, оп. 1, спр. 3807.
14. Держархів Чернігівської обл. (далі – ДАЧО), ф. 1785,

оп. 1, спр. 16.
15. Державний Вістник (Київ). – 1918. – 22 червня.
16. Волынь (Житомир). – 1918.
17. Фигаро (Одесса). – 1918.
18. Держархів Вінницької обл. (далі – ДАВО), ф. Д-286,

оп. 1, спр. 94.
19. ЦДАВО України, ф. 1325, оп. 1, спр. 297.
20. ДАОО, ф. 16, оп. 124, ч. 2, спр. 14913.
21. Держархів Запорізької обл., ф. 24, оп. 7, спр. 202.
22. ДАЧО, ф. 1785, оп. 1, спр. 10.
23. ДАЧО, ф. 1785, оп. 1, спр. 15.
24. ДАЧО, ф. 1785, оп. 1, спр. 35.
25. ДАВО, ф. Д-262, оп. 1, спр. 28.
26. ДАК, ф. 163, оп. 32, спр. 36.
27. Театральный день (Одесса). – 1918. – 30 червня–1 липня.
28. Відродження (Київ). – 1918.
29. Театральная жизнь (Киев). – 1918. – 1 грудня.
30. ЦДАВО України, ф. 2457, оп. 1, спр. 61.
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У статті досліджуються діяльність і сходження з політичної
арени залишків російської партії соціалістів-революціонерів на
Полтавщині у 1922–1923 рр. З’ясовуються репресивні механізми
влади, спрямовані на остаточне їх знищення.
Ключові слова: УСРР, Полтавщина, більшовики, есери, партія
соціалістів-революціонерів, опозиція, репресії, диктатура.

З’ясування проблем становлення авторитарних і
тоталітарних політичних режимів ХХ ст. не втрачає
своєї актуальності. У цьому контексті важливим є вив-
чення досвіду усунення більшовиками політичних
опонентів, на шляху встановлення власної диктатури
в радянській Україні у регіональному вимірі. Відповід-
но, метою статті є з’ясування діяльності та сходження
з політичної арени Полтавщини залишків російської
партії соціалістів-революціонерів (ПСР) у 1922–
1923 рр., а також репресивних механізмів влади, спря-
мованих на остаточне їх знищення. Для розв’язання
проблеми, залучені автентичні архівні документи, а та-
кож праці Р. Вєтрова, В. Ченцова, Д. Архірейського,
Л. Бабенко, С. Ляхівненка.

Одним із об’єктів політичних переслідувань в ра-
дянській Україні початку 1920-х рр. були осередки
російської ПСР. У боротьбі з нею більшовики поєдну-
вали агітаційно-пропагандистські (дискредитація в
очах населення) і репресивні заходи (арешти та ін.).
Інструментом їх здійснення були насамперед органи
держбезпеки ЧК-ДПУ. Найбільш масштабні пересліду-
вання усіх течій есерів відбулися після Кронштадтсь-
кого повстання 1921 р., у причетності до якого їх офі-

ційно звинуватили більшовики. З метою остаточної
дискредитації ПСР, у Москві влітку 1922 р. відбувся
судово-політичний процес над її лідерами. Він став важ-
ливим складником антиесерівської пропаганди. У ве-
ресні 1922 р. в Києві було заарештовано майже весь склад
Всеукраїнського з’їзду ПСР [1, 34–35,37–38; 2, 76; 3, 72].
Наприкінці 1922 р. влада ініціювала рух із саморозпус-
ку ПСР. Його кульмінацією став організований у березні
1923 р. в Москві з’їзд ПСР, який оголосив про само-
ліквідацію партії. Втім, переслідування залишків ос-
танньої продовжувалося й надалі [1, 38–39]. Отже,
більшовики ціною жорстких репресивних заходів, у
першу чергу, арештами есерів, змогли знищити ПСР.

На початку 1920-х рр. на території Полтавської губ.
також діяли залишки російської ПСР-івської органі-
зації. Члени ПСР, в тому числі й колишні, як і пред-
ставники інших політичних сил, були об’єктом пос-
тійної уваги й нагляду з боку місцевих органів держ-
безпеки ВУЧК-ДПУ. Останні розглядали ПСР як ан-
тирадянську партію (угруповання) [4, 4,5; 5,
13,14зв.,80; 6, 55; 7, 143]. При цьому у звітній доку-
ментації місцевих чекістів вона фігурувала як партія
правих есерів або ПСР (правих). Контроль ускладню-
вався відсутністю в Полтавського губвідділу ВУЧК–
ДПУ внутрішнього освідомлення серед правих есерів,
завербованих інформаторів-сексотів. Як наслідок, че-
кісти не володіли точною інформацією про їх внутрі-
шню діяльність, кількісний і персональний склад кері-
вних органів та рядових членів. Тому вони обмежува-
лися веденням зовнішнього спостереження за, взяти-
ми на негласний оперативний облік, членами ПСР й
виявленням та постановкою на нього нових есерів [4,
5,38; 5, 14зв.,35,65]. На наш погляд, труднощі чекістів
із впровадженням інформаторів були зумовлені ретель-
ною конспірацією, притаманною осередку ПСР у Пол-
таві та відсутністю організованої діяльності й розпо-
рошеністю членів ПСР у губернії.

Дані негласного оперативного обліку Полтавсько-
го губвідділу ДПУ по ПСР свідчать, що її партійне
середовище на Полтавщині у 1922–1923 рр. було
кількісно незначним й територіально розпорошеним.
Наприклад, у червні 1922 р. на обліку у повітах гу-
бернії були лише «одинаки» ПСР: 4 – в Пирятині, 2 –
Прилуках, 1 – Лохвиці, 2 – Кобеляках, 4 – Лубнах, 12 –
Костянтинограді, 10 – Миргороді. За неперевіреними
у чекістів даними, з останніх десяти осіб, вісім – нале-
жали до групи Чернова, а двоє – до групи Савінкова.
Водночас Полтавська міська організація ПСР нарахо-
вувала до 20 осіб членів і співчуваючих [5, 67]. Ста-
ном на серпень 1923 р., на обліку по губернії перебу-
вали лише «окремі члени» ПСР у кількості 40 осіб,
серед яких 4 члени МПСР – меншості партії есерів. З
них у Полтаві були 12 осіб, в Полтавському окрузі – 4
(з них 3 – у Кобеляцькому районі, 1 – Чутівському),
Лубнах – 5, Прилуках – 6, Красноградському окрузі –
8, Золотоніському – 4, Роменському – 1 [8, 147].

Співробітники Полтавського губвідділу ВУЧК-
ДПУ звертали увагу у звітах на більш «видних» місце-
вих правих есерів (тобто, членів ПСР). До таких у січні
й березні 1922 р. вони відносили М. Павлоцького, пра-
вого есера з 1913 р., який організував групу з 30 осіб.
Проте, точне місце його перебування у березні не було
відоме чекістам. За деякими даними, він міг знаходи-
тися тоді в Ростові-на-Дону [4, 5; 5, 35]. І хоч час та
місце створення М. Павлоцьким есерівської групи не
були вказані чекістами, проте, непрямі дані свідчать,
що, принаймні, станом на першу половину листопада
1921 р., вона вже існувала. Втім, з документів незро-
зуміло, чи діяла ця група у січні–березні 1922 р. [4, 5],
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а в звіті за березень 1922 р. чекісти зазначали: «Більш
видними по минулій роботі» з есерівського середови-
ща Полтавщини, крім М. Павлоцького, були також
В. Ляпунов, який приїхав із Ново-Миколаївська й слу-
жить у губревтрибуналі, та С. Алєксандров [5, 35].

В узагальнюючому звіті Полтавського губвідділу
ДПУ за перше півріччя 1922 р. до «більш активних
членів» партії есерів відносили й Ольгу Василівну
Селіхову, Параску Семенівну Івановську та Леонтія
Георгійовича Колесника. Про О. Селіхову чекістам
було відомо, що вона була завідувачем бібліотеки, ста-
рим членом партії есерів, завжди залишалася в її пра-
вому крилі, 1921 р. заарештовувалася. П. Івановська
була головою Полтавського політичного Червоного
Хреста, теж належала до старих членів партії есерів,
вважала себе народоволкою (до речі, була сестрою
дружини В. Короленка). Л. Колесник був членом
МПСР, до якої примкнув на з’їзді партії есерів у
Москві, знаходився у Костянтинограді [5, 65].

Зазначимо, що на січень-березень 1922 р. чекісти
зазначали про відсутність організованої діяльності
партії правих есерів, зокрема її парторганізацій на
Полтавщині. Разом з тим на основі фіксації відвідува-
ності членами ПСР, взятими на негласний оператив-
ний облік, Полтавського політичного Червоного Хре-
ста, головою якого була згадана П. Івановська, при-
пускали, що останній був частково місцем об’єднання
членів ПСР. Поява 27 березня 1922 р. у Полтаві (зо-
крема в профспілках), шляхом розклеювання, відозви
з приводу суду над ЦК ПСР, за підписом Групи со-
ціалістів-революціонерів, підтвердила припущення
чекістів про існування у губернському центрі
підпільної організації ПСР. Появу відозви чекісти по-
в’язували з, опублікованим у пресі, викриттям роботи
есерів. На початку серпня 1922 р. чекісти зазначали,
що ця акція була справою рук членів угруповання, яке
об’єднувалося навколо П. Івановської [4, 5,38,84,96;
5, 14зв.,35,65,80].

У травні 1922 р. есери з угруповання П. Івановсь-
кої знову нагадали про себе. Так, в ніч на 1 травня у
Полтаві було розклеєно першотравневі відозви, за
підписом Групи соціалістів-революціонерів, із закли-
ком до повалення радянської влади. Вони були напи-
сані від руки й адресовані робітникам Полтави, з на-
годи свята трудящих 1 Травня [5, 65,66,80; 9, 22,48]. У
них зазначалося, що це свято 1922 р. проходить в Ук-
раїні та Росії, «за небачених і небувалих умов рабської
праці, з одного боку, і наглої експлуатації – з іншого.
Давно стали ясними дурманні гасла більшовиків, а
зараз вони просто смішні, коли пишним цвітом розкві-
тла НЕП і “червоне купецтво”, під руку з державним
капіталом, дружньо висмоктують останні соки зі зго-
лоднілого і змученого трудівника. Ніколи і ніде у всьо-
му світі не було такого огидного знущання й експлуа-
тації робітника, як зараз у нас, при “робітничій”, “про-
летарській” владі... Чека, міліція та червона жандар-
мерія на грошики “червоних купців” пильно слід-
кують, щоб робітник навіть помираючи і слова не міг
сказати проти своїх господарів – зразу потягнуть в
підвал». Разом з цим, відзначалося: «Знаємо, що в прав-
ліннях всіх профспілок сидять призначені центром
комуністи і верховодять там так, як потрібно якому-
небудь Леніну або Троцькому, а не робітнику. Знаємо,
що робітник не знайде там правди і захисту.., не зуст-
ріне людини, якій довіряв би». Висловлювалося пере-
конання, що зустріч свята 1 Травня відбувається в «об-
становці чорної реакції, при царюванні насильників...
трудового народу», і що робітники Полтави повинні
зустріти це свято «тільки так, з прокляттям експлуата-

торам – комуністам... З прокляттям на вустах і з дум-
кою про... боротьбу за свої знехтувані права».

Також у відозвах містився заклик до боротьби з
пригноблювачами: «Товариші! До боротьби за право
вільно трудитися, вільно жити – До боротьби проти
гнобителів і капіталістів – за соціалізм!» Наголошува-
лося, що свято 1 Травня «буде тільки тоді дійсним свя-
том свободи і праці, коли ми самі знищимо трон кому-
ністичної партії і створимо свою народну соціалістич-
ну трудову владу через вільно обрані ради». Насамкі-
нець у відозвах лунали зухвалі гасла: «Геть червоних і
чорних господарів-експлуататорів!», «Геть імперато-
ра Леніна зі всією його контрреволюційною шайкою!»,
«Згуртованими рядами захистимо Революцію і Сво-
боду!» [9, 22,48]. Отже, автори відозви прямо зверта-
ли увагу на більшовицьку сваволю, безроздільне па-
нування державно-партійного апарату, безправ’я ро-
бітників й закликали робітниче середовище до бороть-
би з пануючим режимом.

Намагання есерів задекларувати серед громадсь-
кості антибільшовицьку альтернативу, зумовило відпо-
відну реакцію органів держбезпеки. Зокрема чекіста-
ми була проведена 30 травня 1922 р. «масова опера-
ція» в усій Полтавській губ. [5, 65,66], тобто, обшуки і
затримання осіб, підозрюваних у належності до ПСР.
Судячи зі звітної документації чекістів, її метою був
пошук характерних компрометуючих матеріалів, які
мали б відношення до суду над ЦК ПСР. Оскільки та-
ких знайдено не було, операція, за оцінкою чекістів,
«ніяких позитивних результатів не дала» [5, 65,66].
Втім, були затримані 6 осіб, яких чекісти підозрювали
у виготовленні і розповсюдженні першотравневих
відозв. З огляду ж на те, що, під час обшуку, в них
ніяких компрометуючих матеріалів не виявили, всіх
затриманих звільнили, але по заведених справах про-
довжувалося слідство. Так, у члена ПСР О. Селіхової
під час обшуку було виявлено документ ВУЧК за
№ 3002 про відпущення її в Полтаву, за яким термін
відпущення сплив ще 15 березня 1922 р. Однак вона й
надалі знаходилася в Полтаві і, за словами чекістів,
вважала себе звільненою із політізолятора. Показовим
є те, що під час допиту жоден із затриманих членів
ПСР не висловив слідчим своїх поглядів щодо судо-
вого процесу над ЦК ПСР, а також щодо існування
організації ПСР. У повітах, в ході здійснення «масової
операції», також нічого суттєвого не виявили, за ви-
нятком вчинення окремими особами у Костянтино-
граді посадових злочинів [5, 65–67].

За висновком чекістів, зробленим наприкінці пер-
шого півріччя 1922 р., на основі аналізу соціального
портрету взятих на облік осіб, в організації ПСР у
Полтаві перебували в більшості кооператори й інтелі-
генти [5, 65–67]. У травні–червні 1922 р. чекісти вста-
новили, що до цієї організації входили до 20 членів і
співчуваючих, існувала вона нелегально й впливу на
населення загалом та профспілки зокрема не мала.
Виступів на зібраннях, створення бойових одиниць з
її боку не спостерігалося. Хоча вона мала зв’язок з
анархістами, максималістами і синдикалістами засо-
бом зустрічей і відвідування політичного Червоного
Хреста, зокрема П. Івановської, а також з центром й
іншими містами, шляхом взаємних відвідувань членів
партії. Однак зміст внутрішньої діяльності та склад
керівних органів Полтавської організації не були з’я-
совані, через відсутність у ній внутрішнього освідом-
лення. У повітах, за даними чекістів, існували лише
окремі, не зв’язані між собою члени ПСР, яких вони
іменували «одинаки П.С.Р.». Якоїсь помітної політич-
ної діяльності останні не проводили. Разом з цим, в
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узагальнюючому звіті за перше півріччя 1922 р. пол-
тавські чекісти зазначали: «Заходи до вияснення існу-
вання організацій П.С.Р. вживаються» [5, 65–67].

Поряд з репресивними заходами, у боротьбі з ПСР
владою вживалися й ідеологічно-пропагандистські,
спрямовані на дискредитацію есерів в очах населен-
ня. Так, на засіданні пленуму Полтавського губкому
КП(б)У від 17 травня 1922 р., ознайомившись з теле-
грамою ЦК КП(б)У про процес над есерами, ухвалили
рішення: «Розвинути по всій губернії велику кампанію
як у пресі, так і усну, поставивши це питання на робіт-
ничих зборах, сільських [сх]одах, винесення резолюцій,
влаштовуючи селянські демонстрації, своєчасно інфор-
муючи Губком і висвітлюючи в пресі» [10, 5зв.]. 10 серп-
ня 1922 р. чекісти сповіщали, що внаслідок ліквідації
в Полтаві політичного Червоного Хреста, очолювано-
го есерами, активна робота групи правих есерів, яка
складалася з 10–12 осіб й об’єднувалася навколо
П. Івановської, була призупинена. Однак детальної
інформації щодо цієї події вони в документах не зали-
шили. Можливо, вона була наслідком спеціально спла-
нованих спецслужбою заходів. Крім цього, чекісти кон-
статували: «Погляд [членів ПСР] на суд над Ц.К. П.С.Р.,
як на репресії зі сторони Урядової партії» [5, 80].

Остаточний розгром полтавської підпільної групи
ПСР стався після, проведеного 21 вересня 1922 р., за
розпорядженням ДПУ, обшуку в приміщенні, яке зай-
мав Полтавський політичний Червоний Хрест (власне
на квартирі П. Івановської), на предмет «ліквідації» цієї
організації. В результаті обшуку, були виявлені над-
звичайно цінні для слідства матеріали ПСР: партійний
архів Полтавського комітету (Полтавської організації)
ПСР, печатки і штамп Полтавського губернського орга-
ну ПСР, прапор, шапірограф, першотравневі листівки
правих есерів, література. Крім цього, лист від «яко-
гось» Олександра Федоровича, який, повідомляючи
про тактику есерів після процесу (вочевидь, судового
над членами ЦК ПСР), «рекомендує непримиренність
до більшовиків» [4, 38,84,96; 11, 7]. Чекісти розпоча-
ли слідство по ліквідованому політичному Червоному
Хресту й роботу з виявлення його членів. Ймовірно,
на основі розробки знайдених матеріалів, вони по-
відомляли, що до його ліквідації есери з ПСР мали
зв’язок зі своїми партійними центрами – Українським
комітетом ПСР та Москвою [4, 84; 8, 63,100].

Одночасно чекісти провели обшук в одного з
лідерів місцевих есерів – О. Селіхової – та виявили
партійну літературу й декілька поштових фотографіч-
них карток членів ПСР, наклеєних на чистому папері,
з підписом на них від руки: «такий-то член П.С.Р.».
Виявилося, що напис зроблено тим самим почерком,
що й першотравневі листівки. Відповідно у О. Селі-
хової була відібрана підписка про невиїзд з Полтави і
явку в губвідділ ДПУ на 23 вересня для допиту. Однак
вона порушила умови й самовільно виїхала до Харко-
ва, за що після повернення була взята під варту. Чекі-
сти підозрювали її в причетності до виготовлення й
розповсюдження листівок 27 березня і 1 травня 1922 р.
[4, 38,84]. На допиті вона відмовлялася назвати слідчо-
му прізвище особи, яка написала на, знайдених у неї,
поштових картках фразу «член П.С.Р.», пояснюючи,
що карки їй були дані недавно. Назвати прізвище осо-
би, від якої одержала їх, вона також відмовлялася. Сто-
совно оцінки вироку членам ЦК ПСР, О. Селіхова вва-
жала як суд, так і вирок «неправильними», а себе, як і
раніше, вважала переконаною правою есеркою [4, 38].
Наприкінці жовтня 1922 р., у ході проведення слідства
у справі О. Селіхової, експертиза встановила тотож-
ність її почерку текстам згаданих листівок [4, 96].

Загалом, результати вересневої операції підтвер-
дили факт існування в Полтаві організації ПСР, під
прикриттям політичного Червоного Хреста. 23–24 ве-
ресня 1922 р. на розширеному пленумі Полтавського
губкому КП(б)У, з участю секретарів повітпарткомів
КП(б)У резюмувалося: «Як тепер встановлено, чер-
воний політичний хрест у нас в Полтаві був центром
есерівської роботи» [10, 12]. У свою чергу, секретар
Полтавського губкому КП(б)У в політичній доповіді
за вересень 1922 р. вищому партійному керівництву
компартії, зазначав: «Обшук у приміщенні політично-
го Червоного Хреста, власне на квартирі народов[о]л-
ки Івановської, дав прямі докази наших припущень,
що няньчитися з цією братією не варто було» [11, 7].
Водночас посадовець висловився за необхідність не-
гайного вислання П. Івановської за межі губернії: «На
нашу думку, Івановську потрібно негайно вислати. Я
стояв-би за арешт Івановської зараз-же, але пам’ятаю-
чи прихильне ставлення до неї т.т. Раковського, Ма-
нуїльського і Петровського, як до людини старої і хво-
рої, вона залишена під домашнім арештом» [11, 7].

У зведенні за першу половину жовтня 1922 р. про
стан членів ПСР на Полтавщині чекісти, на основі
розробки здобутих матеріалів, дійшли висновку, що
«Полтавський Політичний червоний хрест служив
місцем об’єднання, а також і надаючи по всій імовір-
ності матеріальну допомогу, а духовну само собою. Там
само групувалася і група С.Р. Необхідно було б, з ме-
тою остаточного розгрому П.С.Р. на Полтавщині, вис-
лати із Полтавщини Івановську П. С. і Селіхову О. В.»
[4, 84]. Як бачимо, полтавські чекісти все ще не були
впевнені у тому, що остаточно змогли знищити есері-
вський рух. Тому, слідом за секретарем губкому
КП(б)У, вважали за доцільне позбавитися авторитет-
них лідерів місцевих есерів.

З іншого боку, вереснева операція таки призвела
до припинення діяльності угруповання ПСР у Полтаві.
Так, у жовтні 1922 р. полтавські чекісти констатували,
що група ПСР, яка існувала у Полтаві й об’єднувалася
навколо П. Івановської і О. Селіхової, – «розпилилася»,
у зв’язку з ліквідацією політичного Червоного Хреста
та арештом О. Селіхової за самовільну, без відома губ-
відділу ДПУ, поїздку до Харкова [4, 84,96]. В іншому
документі чекісти зауважували: «З виявленням і вилу-
ченням справ Полтавського Комітету ПСР (правих),
діяльність їх припинилася зовсім» [7, 17зв.]. Отже,
ліквідація центру ПСР-івського підпілля у губернсь-
кому центрі, виявлення компромату на його учасників,
а також арешт одного з лідерів есерів – О. Селіхової,
мали наслідком викриття і розгром організації ПСР у
Полтаві. Останнє призвело до припинення організо-
ваної політичної діяльності у місті членів ПСР.

Надалі в аналітично-інформаційній документації
губвідділу ДПУ (принаймні, за жовтень 1922 – сер-
пень 1923 рр.) не зафіксовано існування організації чи
угруповань ПСР як у Полтаві, так і в повітах Полтавсь-
кої губ., за винятком окремих, розпорошених Полтав-
щиною членів ПСР. Останні зовнішньої політичної
діяльності не виявляли й були взяті чекістами на не-
гласний облік як «одинаки». Ставлення більшості з них
до поточних заходів радянської влади і КП(б)У чекі-
сти ідентифікували як вороже, але приховане, яке есе-
ри не виявляли назовні. Зв’язку між окремими члена-
ми ПСР помічено не було [4, 84,96,109,130; 8,
3,18,34,63,100,123,147]. При цьому чекісти фіксували
неодноразові відвідування П. Івановської есером-
максималістом Є. Могилою і есером-синдикалістом
С. Простосінським упродовж листопада 1922 – люто-
го 1923 рр. [4, 84,130; 8, 3,18], а також меншовиками
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Короленко, Кривинською, Шатуновською у жовтні
1922 р. [4, 103]. Можемо припустити, що це були
міжорганізаційні зв’язки на персональному рівні.

Через відсутність освідомлення серед членів ПСР,
чекісти продовжували вести за ними зовнішнє спос-
тереження, слідкувати за їх переміщенням, ставити на
негласний облік нових членів ПСР, співчуваючих та
осіб за підозрою у належності до ПСР як у Полтаві,
так і повітах губернії, зокрема й завдяки розробці ма-
теріалів, виявленого в Полтаві архіву ПСР [4,
38,84,96,109,130; 8, 3,18,34,63,100,123]. При цьому
працівники Полтавського губвідділу ДПУ вбачали не-
доліком у роботі з остаточної ліквідації ПСР-івського
середовища на Полтавщині саме відсутність внутріш-
нього освідомлення по ПСР. Останнє не давало їм змо-
ги з’ясувати внутрішню партійну діяльність серед її
членів (зокрема в Полтаві), простежити з середини
результати своєї роботи, вжити тих чи інших заходів.
Усі ж спроби завербувати освідомлювачів по ПСР в
Полтаві, залучити деяких діючих освідомлювачів у
повітах (Кобеляках, Золотоноші), чи отримати освідом-
лювачів з центру – ДПУ УСРР, й зв’язати їх з Полта-
вою були безуспішними [4, 96,109,130; 8, 3,18,34–
34зв.,123]. Втім, у квітні 1923 р. чекісти повідомляли,
що реєстрація обліку членів ПСР на Полтавщині зміни-
лася на 1 особу, яку було знято з обліку, яка перебувала
освідомлювачем. Ймовірно, їм таки вдалося завербу-
вати освідомлювача з котрогось із членів ПСР [8, 63].

Ще одним кроком, спрямованим на досягнення
остаточного витіснення есерів з суспільно-політичної
арени, було штучне роздмухування руху із самороз-
пуску ПСР. У зв’язку з цим, чекісти вели роботу щодо
підбору потрібних кадрів з есерівського середовища.
Зокрема у політзведенні Полтавського губвідділу ДПУ
про роботу його 4-ї групи за листопад 1922 р. зазнача-
лося, що чекісти, згідно телеграми з центру – ДПУ
УСРР, в якій містилося розпорядження надіслати спис-
ки членів ПСР, які могли б засуджувати на з’їзді дії
ПСР, – надіслали «нагору» список обліку членів ПСР
[4, 106–106зв.]. У додатку до політзведення губвідді-
лу ДПУ за листопад 1922 р. про стан членів ПСР на
Полтавщині зазначалося: «Бажано б, щоб на з’їзд[і]
членів ПСР були присутніми б із членів ПСР: Олефір,
Ляпунов, Каздобін, Александрович і Шамрай» [4, 109].
Більше того полтавські чекісти мали намір використа-
ти підготовку до з’їзду для виявлення решти членів
ПСР, не зафіксованих до цього, та влиття у сформова-
не для з’їзду есерівське середовище свого освідомлен-
ня. Так, у лютому 1923 р. вони зауважували: «Бажано
б було знати прізвище Уповноваженого Ц[ентрально-
го] Б[юро] по скликанню з’їзду ПСР по Полтавщині і
чи виїхав такий в Полтаву чи ні, і чи виїде? Так як
його приїзд дав би деяку можливість для виявлення
всіх членів ПСР, влити в створювану ним групу
кол[ишніх] членів ПСР своє освідомлення. Інакше на-
вряд чи вдасться завербувати освідомлення в Полтаві,
якщо таке не буде надіслано із ДПУ УСРР» [8, 18].

Однак як видно з документів, задум чекістів заз-
нав невдачі, а в звіті за березень 1923 р. полтавські
чекісти повідомляли: «На з’їзд рядових членів ПСР
ніхто не виїжджав. Дозвіл влади легального з’їзду ПСР
окремим член[а]м здавався невірним. Публікація ж у
газеті про хід з’їзду розсіяла цю невіру. Думку членів
ПСР з приводу з’їзду не з’ясовано» [8, 34]. У березні й
квітні 1923 р. чекісти зазначали, що, після ліквідації
об’єднаної есерівської організації синдикалістів і мак-
сималістів, всю увагу буде звернуто на ліквідацію (най-
ретельнішу розробку) щодо ПСР [8, 34–34зв.,63].
Отже, вони вкотре не були впевнені у тому, що змогли

остаточно знищити ПСР. Більше того в червні 1923 р.
чекісти зафіксували відвідання П. Івановською будин-
ку покійного письменника В. Короленка у Полтаві,
мешканці якого були меншовиками. Того ж місяця вона
виїхала до Москви (за іншими даними, ще й до Хар-
кова). Чекісти висловили припущення, що ця поїздка
використовувалася нею для зв’язку з партійним цент-
ром [8, 100,123]. Крім цього, у червні есери з ПСР зно-
ву нагадали про себе у Полтаві. Зокрема на подвір’ї
губсобезу було виявлено листівку ПСР, з приводу суду
над ЦК ПСР, за підписом типографії Центрального
Бюро ПСР [8, 100].

Траплялися й випадки публічної активності есерів.
Так, 16 жовтня 1923 р., під час проведення вузлових
зборів працівників Полтавської ділянки залізниці, ви-
никли дискусії, в яких виступили два колишні члени
партії есерів. Конторник Т. Олейник «вказав на
відірваність [проф]спілки від маси, на необхідність
скорочення штатів службовців в радустановах, так як
туди за час непу налізло багато чужого Рад[янській]
владі елемента». У свою чергу, слюсар майстерень
І. Штанько вказав на «зрівняння зарплати з усіма ви-
робництвами як легкої, так і важкої індустрії» [12, 51].
Натомість деякі есери вдавалися до практики публі-
кацій у пресі заяви про розрив з ПСР, чим сприяли її
дискредитації й деморалізації. Зокрема на Полтавщині,
станом на 1 листопада 1923 р., одним із членів ПСР
було опубліковано в пресі заяву про вихід із органі-
зації та вступ до КП(б)У [7, 143]. Як зауважують дос-
лідники, кампанія публікації подібних заяв есерами
була спланованою акцією ДПУ [2, 62].

Отже, ПСР була одним із об’єктів переслідувань з
боку більшовиків, на шляху побудови однопартійної
диктатури. На Полтавщині її середовище складало
нечисленну групу, представлену, головно, підпільним
угрупованням у Полтаві та розпорошеними членами
ПСР у повітах. Однак вони не користувалися значним
впливом серед населення й не відзначалися особли-
вою активністю, хоча відзначалися ідейністю й кри-
тикою більшовицької політики. Водночас їх діяльність
була законспірована, через що чекістам було складно
завербувати агентів у середовищі есерів. Розгром че-
кістами політичного Червоного Хреста у Полтаві, який
був своєрідним організаційним центром членів ПСР
та арешт їхнього активу, призвели до припинення
діяльності місцевих членів ПСР.
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tigated the activity and quitting from the political stage by the Social-
ist Revolutionary Party (PSR) rests in Poltava region in the 1922–
1923th. There are determined the power repressive mechanisms, which
was aimed to its complete destruction.
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Ì²ÑÖÅÂÀ ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Â ÄÎ- ÒÀ Ï²ÑËßÎÊÓÏÀÖ²ÉÍÈÉ ÏÅÐ²ÎÄÈ

Í²ÌÅÖÜÊÎ-ÐÀÄßÍÑÜÊÎ¯ Â²ÉÍÈ 1941–1945 ðð.

У статті проаналізовано процес перепрофілювання підприємств
місцевпрому на випуск військової продукції, хід та результати
евакуації вглиб СРСР найважливіших підприємств галузі, робо-
ту неевакуйованих підприємств для потреб фронту. Узагальне-
но збитки, завдані галузі війною та окупацією.
Ключові слова: місцева промисловість, економіка України, то-
вари широкого вжитку, евакуація.

Серед найважливіших проблем вітчизняної історії,
які потребують подальшого поглибленого й неуперед-
женого дослідження, важливе місце належить пробле-
матиці повоєнного відродження промислового потен-
ціалу України. Адже, незважаючи на те, що історія відбу-
дови промисловості республіки в 1943–1950 рр. одер-
жала доволі широке висвітлення в історіографії, доте-
пер малодослідженими залишаються чимало її аспектів.
Це стосується зокрема історії відбудови тих галузей про-
мислового комплексу республіки, які, хоча й не вважа-
лися базовими для відновлення її потенціалу, але
відігравали ключову роль у відродженні всієї економі-
ки. Пояснюється це тим, що увага дослідників зосеред-
жувалася переважно на історії відродження головних
галузей важкої промисловості, насамперед, металургій-
ної, вугільної, машинобудівної, енергетичної, хімічної.
Втім, поза увагою залишалася, скажімо, місцева промис-
ловість України, оскільки наявна в окремих публікаціях
[1] інформація щодо неї мала фрагментарний харак-
тер і не відображала її дійсний стан та роль у вирі-
шенні тогочасних економічних і соціальних проблем.
Лише в останні роки зроблені перші кроки у справі ком-
плексного дослідження цього сегменту промислового
комплексу України [2]. Звідси, метою заявленої публі-
кації є висвітлення питань, пов’язаних з функціонуван-
ням місцевої промисловості України в доокупаційний
період Німецько-радянської війни 1941–1945 рр., а та-
кож наслідками останньої й окупації для галузі.

У довоєнний період місцева промисловість мала
значну питому вагу в загальному балансі економіки
України. Вона була сукупністю підприємств, трестів,
комбінатів, підпорядкованих Народному комісаріату
місцевої промисловості УРСР (створений у вересні
1934 р.) і одночасно (крім підприємств республікансь-
кого підпорядкування) місцевим Радам. Підприємства
місцевої промисловості, виготовляючи в широкому
асортименті продукцію виробничого призначення та
товари широкого вжитку, допомагали місцевим орга-
нам влади розв’язувати проблеми функціонування
місцевого господарства та забезпечення потреб насе-
лення. Частину продукції використовували інші галузі
промисловості республіки та сама місцева промис-
ловість для свого подальшого розвитку.

На 1941 р. у підпорядкуванні Наркомату місцевої
промисловості УРСР перебували 706 підприємств, з
них 267 заводів республіканського й обласного підпо-
рядкування та 439 районних та міських промкомбі-
натів, у складі яких функціонували 1978 цехів, май-
стерень і виробництв. Упродовж 1939–1941 рр. 56 най-
більших заводів місцевої промисловості, які щорічно

виробляли продукції на 235 млн крб., перейшли у
підпорядкування наркоматів союзної промисловості [3,
4,29]. До найбільш технічно оснащених і провідних
підприємств галузі належали: Будянський фаянсовий
завод, річна потужність якого становила 56 млн оди-
ниць різного посуду; Синельниківський завод «Комін-
терн» з потужностями для щорічного виробництва
1500 тис. шт. сокир, 150 тис. шт. осей, 2 млн дюймів
терпугів, 100 тис. шт. різного слюсарно-монтажного
інструменту, 55 тис. шт. сікаторів, 85 тис. шт. садових
ножів та інших товарів широкого вжитку; Дніпропет-
ровський завод «Спартак», який упродовж року вироб-
ляв 10 тис. т листового металу, 5300 т лопат, 850 т оцин-
кованого посуду; обозобудівельні заводи в Павлограді,
Молочанську, Чугуєві та Ніжині, які щорічно постав-
ляли Червоній армії та сільському господарству до
40 тис. возів; галалітовий завод у Дніпропетровську
та завод пластмас у Харкові, які щорічно випускали
продукції на 36,3 млн крб.; Нижньодніпровський лако-
во-фарбовий та Криворізький суриковий заводи, які за
рік виробляли 920 т білил, 2 тис. т різних фарб, 17 тис. т
сурику; Чернігівська музична фабрика та музичний ком-
бінат у Києві, котрі виробляли щорічно 400 тис. духов-
них музичних інструментів, 1,75 тис. піаніно, 13 тис.
гармоній, 16 тис. барабанів, 7,5 тис. скрипок та 37 тис.
дитячих музичних інструментів [3, 31–32] та ін.

У передвоєнному 1940 р. підприємства місцевої
промисловості республіки виготовили продукції на 664
млн крб. [4, 365], у т.ч.: труб чавунних – 7204 т, листово-
го металу – до 10 тис. т, сільськогосподарських машин –
14 674 шт. (віялок – 1089, соломорізок – 7304, жмихо-
подрібнювачів – 1956, бурякорізок – 489, кінних при-
водів до молотарок – 585 та ін.), запасних частин до трак-
торів та сільськогосподарських машин – на 5449 тис.
крб., гідротурбін – 12 шт., котлів – загальним об’ємом
4131 м3, радіаторів – 2,8 тис. м, ланцюгів для комбайнів
– 105,8 тис. м, возів та ходів до них – 35,7 тис. шт., цис-
терн – 2617 шт. загальним об’ємом 60,3 тис. м3, бочок
металевих – 105,6 тис. шт., столових вагів – 54, 5 тис.
шт., ліжок – 220 тис. шт., сокир – 698 тис. шт., лопат
металевих – 2266 т, гвіздків – 4157 т, пічного литва –
3213 т, замків різних – 1266 тис. шт., металевих ложок
та виделок – 1717, 3 тис. шт., фарфорово-фаянсового
посуду – 77,3 млн. шт., металевого посуду – 1607 т,
гончарного посуду – 267 тис. дкл., струнних інстру-
ментів – 474 тис. шт., гармоній та баянів – 30,5 тис.
шт., піаніно – 3,6 тис. шт., гудзиків – 432,7 млн шт.,
олівців – 80 млн шт., пер учнівських – 6995 тис. шт.,
цегли паленої – 14 млн шт., черепиці – 219 тис. шт.,
вапна – 3,2 тис. т та багато інших виробів народногос-
подарського призначення, а також видобули 34,5 тис. т
кам’яного вугілля та 46,9 тис. т торфу [5, 5,9–12,94].

Особливо вагомою була роль підприємств місце-
вої промисловості в економіці непромислових регіонів.
Так, наприклад, уся обласна промисловість Житомир-
щини за 1940 р. дала продукції на 45811 тис. крб., і з
них підприємства облмісцевпрому – на 11436,4 тис.
крб.; більше виробили лише підприємства обллегпро-
му – на 19811,9 тис. крб. та облхарчопрому – на 13095,1
тис. крб. [6, 35]. Одночасно підприємства місцевої
промисловості обслуговували населення метало-побу-
товим ремонтом, індпошивом, ремонтом одягу та взут-
тя. Ці послуги населенню міст і сіл надавали районні
та міські промислові комбінати, поєднуючи цю робо-
ту з виробництвом товарів широкого вжитку та іншої
продукції. У 1940 р. ними було надано послуг та ви-
роблено продукції на суму 119,4 млн крб., що стано-
вило 18% загальної вартості виробленої галуззю про-
дукції [3, 26]. Крім цього, важливе значення мало те,



   189²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè

що місцева промисловість розвивала виробництво у
віддалених від промислових центрів районах, залу-
чаючи до продуктивної праці місцеве населення та ви-
користовуючи для випуску продукції не тільки фондо-
ву сировину, а й місцеві ресурси.

Перед війною в системі Наркомату місцевої про-
мисловості України працювали 73 тис. осіб, у тому
числі, робітників – 43719, з яких 20641 працювали на
підприємствах республіканських трестів і 23075 – на
підприємствах, підпорядкованих облмісцевпромам [3,
30,97; 148, 93–93зв.].

З початком війни, більшість підприємств галузі
перепрофілювалася, освоїла й почала випускати
військову продукцію. Навіть такі далекі від оборонної
промисловості підприємства, як комбінат музичних
інструментів та завод пер у Києві, почали постачати
армії протитанкові міни й запали для гранат, а пізніше
ще й гранати [7, 482]. На підприємствах Сталінської
та Ворошиловградської обл. для потреб Південного
фронту організували виробництво звичайних і проти-
танкових гранат, мінометів, мін, кулеметів, шашок
тощо [8, 199–201]. На Харківському заводі «Харпласт-
мас» почали виготовляти військово-польовий кабель
марок ЛПТК і ПТФ семижильний, а проволочений дріт
для його виготовлення поставляли харківські під-
приємства облмісцевпрому [8, 197].

Подальше просування гітлерівських військ, загар-
бання ворогом нових територій спонукали до згортан-
ня виробництва й повного або часткового вивезення
вглиб СРСР обладнання найважливіших підприємств
галузі, зокрема металообробних і машинобудівних.
Так, повністю були евакуйовані завод «Комінтерн» із
Синельниково, обозобудівні заводи з Павлограда та
Молочанська, завод сільськогосподарських машин
ім. Шевченка з Софіївки, завод ім. Іванова з Одеси,
завод пластмас із Харкова, заводи млинарських машин
ім. Дзержинського, «Ланцюги Галля» та пер із Києва
тощо [3, 6]. Частково були евакуйовані завод «Спар-
так» із Дніпропетровська, «Емаль-посуд» із Києва, ме-
талоштампувальний та патефонний із Харкова, трубо-
ливарний із Охтирки, Ніжинський обозобудівний та ін.
Всього вглиб країни було вивезено 14 галузевих під-
приємств республіканського підпорядкування та 545
вагонів цінного обладнання. Детальніше про евакуа-
цію підприємств НКМП УРСР свідчать показники таб-
лиці 1 [9, 72,89].

Табл. 1
Список евакуйованих підприємств

республіканського підпорядкування НКМП УРСР

На нових місцях евакуйовані підприємства швид-
ко відновили роботу і виробляли продукцію для по-
треб Червоної армії й економіки країни, а на базі ок-
ремих евакуйованих українських підприємств, були
створені нові виробництва. Так, із Павлоградського та
Молочанського обозобудівних заводів були створені
такі ж заводи в Куйбишеві та Котлубанці Чкаловської
обл., на базі заводу «Комінтерн» – завод з виробницт-
ва осей в Уфі, зі «Спартака» – завод оцинкованого по-
суду в Чкаловській обл. [5, 84] та ін. Робота не евакуй-
ованих об’єктів до окупації підпорядковувалася потре-
бам воєнного часу й упродовж грудня 1941 – липня
1942 рр. на неокупованих землях [10, 397] працювали
всі підприємства місцевої промисловості. До того ж
були організовані нові райпромкомбінати в Дворі-
чанському, Великобурлуцькому, Вільховатському, Бо-
ровському та інших районах. При цьому кількість вве-
дених у дію підприємств галузі щомісяця збільшува-
лася. Так, маючи на 1 січня 1942 р. 12 працюючих рай-
промкомбінатів й 1 обласне підприємство у Вороши-
ловградській обл., 3 райпромкомбінати у Харківській
обл., НКМП УРСР і його обласні структури збільши-
ли їхню кількість у першому півріччі 1942 р. до показ-
ників, наведених у таблиці 2 [11, 113].

Табл. 2
Кількість райпромкомбінатів

у неокупованих областях у 1942 р.

Здійснюючи виробничу діяльність у складних умо-
вах, пов’язаних з нестачею обладнання, енергетичних
потужностей, сировини, палива, інженерів і кваліфі-
кованих робітників, підприємства галузі виготовляли
продукцію для потреб фронтових військових частин і
цивільних структур господарювання, товари широко-
го вжитку, ремонтували військову техніку, надавали
послуги населенню. Так, для потреб фронту було ос-
воєно й випущено: 1711 похідних кухонь, 11,1 тис.
саперних лопат, 1075 кожушків, 2871 саней, 8047 ком-
плектів упряжі, 222 човни, 675 мастилозливачів, 815
залізних пічок, 1715 телефонних катушок, 503 сані-
тарні носилки, вичинено 10408 шкір тощо. Крім цьо-
го, на замовлення фронту, виготовлялися станки для
прицілу, лежа для гвинтівок, ярма, сідла, тракторні

Павлоградський обозобудівний завод Дніпропетровська обл. 325 Куйбишевська обл.
Завод «Спартак» м. Дніпропетровськ 10 Чкаловська обл.
Синельниківський завод ім. Комінтерна Дніпропетровська обл. 42 м. Уфа
Поліграфічна фабрика Дніпропетровська обл. 2 Сталінградська обл.
Завод ім. Шевченка Запорізька обл. 41 м. Свердловськ
Молочанський обозобудівний завод Запорізька обл. 80 Чкаловська обл.
Ахтирський труболивальний завод Сумська обл. 13 Молотовська обл.
Ніжинський обозобудівний завод Чернігівська обл. 20 Пензенська обл.
3-тя поліграфічна фабрика Полтавська обл. 6 Новосибірська обл.
Завод «Словолиття» Полтавська обл. 6 Новосибірська обл.
Завод пер м. Київ 41 верстат м. Буда
Завод «Ланцюги Галля» м. Київ 174 верстати Тюменська, Омська обл.
Завод ім. Петровського м. Одеса дані відсутні Свердловська обл.
Радіозавод м. Одеса дані відсутні Свердловська обл.

Назва підприємства Звідки евакуйовано Куди евакуйованоКількість евакуйованого 
обладнання (у вагонах)

 Область На 1.02.  На 1.03.  На 1.04.  На 1.05.
Ворошиловградська 15 29 35 37
Харківська 3 4 7 11
Сталінська  – 2 2 2
Всього: 18 35 44 50
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причепи, кузова для автомашин, бочки металеві, ско-
би, хомути, ломи, лопати штикові, проводився ремонт
обозу, упряжі, чобіт, обмундирування, пошиття одягу
та інші роботи. Так, лише на підприємствах м. Ку-
п’янська для військових частин було виготовлено 40 тис.
підків, з місцевої сировини пошито 2 тис. шапок-уша-
нок, 13,6 тис. ватників, 13,6 тис. ватяних штанів,
17 тис. гімнастерок, 2 тис. літніх штанів та багато ін-
ших речей [14, 110]. Для потреб армії та населення
було організоване виробництво мила, ложок, ножів,
гончарного посуду, скла та ряду інших товарів широ-
кого вжитку, а для сільгоспвиробників – запасних час-
тин для тракторів і сільськогосподарських машин,
інвентарю. На ряді відновлених відомчих шахтах ви-
добувалося вугілля [11, 119,133–134; 12, 25; 13, 46].

Більшість підприємств місцевої промисловості під
час окупації, особливо через застосування при відступі
нацистами тактики «випаленої землі», а також у ході
широкомаштабних бойових дій та внаслідок цілесп-
рямованого знищення майна та техніки радянською
стороною перед відступом Червоної армії на початку
війни, були майже повністю зруйновані, їхнє облад-
нання й запаси сировини – знищені, розграбовані або
вивезені до Німеччини та Румунії. За період окупації
загарбникам вдалося ввести в дію лише незначну
кількість майстерень і цехів галузі, які виробляли у
невеликих обсягах обмежений асортимент товарів для
потреб окупаційної влади. За даними обласних Над-
звичайних державних комісій з обліку збитків, запо-
діяних загарбниками місцевій промисловості, наприк-
лад, у Сталінській обл. було завдано шкоди на суму
28945,2 тис. крб. [15, 152], Вінницькій – 12127 [16, 81],
Харківській – 17783,2 [14, 186], Кам’янець-Подільській
– 5437,5 [17, 104; 18, 320], Київській – 15162,6, а в
м. Києві – 11837,1 тис. крб. [19, 364,368]. Подібна ста-
тистика зафіксована і в інших областях республіки. За-
галом (за далеко неповними даними на лютий 1946 р.),
збитки галузі становили 413 млн крб. [20, 5].

Таким чином, місцева промисловість, яка в довоє-
нний період була складовою частиною промислового
потенціалу України й виробляла важливу продукцію
для забезпечення потреб господарства та соціальної
сфери республіки, внаслідок війни та нацистської оку-
пації зазнала величезних руйнувань і збитків. Після
визволення регіонів від окупантів, розташовані там
підприємства і виробництва галузі, насамперед через
руйнування виробничих приміщень і відсутність об-
ладнання, не могли відразу розпочати роботу. Їхня
відбудова потребувала величезних фінансових, мате-
ріально-технічних ресурсів і трудових зусиль, а тому
розтягнулася на тривалий період.
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ÏÎÒÅÍÖ²ÀËÓ Ì²ÑÒÀ (1944–1953 ðð.)

У дослідженні, на основі опрацьованої історіографії, аналізують-
ся особливості життя населення м. Борислава та його внесок у
відбудову економічного потенціалу міста в перше повоєнне де-
сятиліття. Визначено, що саме зусиллями бориславців, а не ра-
дянської влади, на цьому етапі були досягнуті довоєнні показни-
ки розвитку економіки міста, при тому, що соціально-економіч-
не становище мешканців було вкрай важким, через ідеологічний
тиск, репресії, депортації.
Ключові слова: Борислав, соціально-економічне становище, бо-
риславці, нафтовидобувна промисловість.

Зі здобуттям Україною незалежності та за умов її
розбудови, виникла потреба іншого трактування но-
вих, замовчуваних або й маловідомих фактів, які мо-
жуть змінити світогляд сучасників. У цьому плані ак-
туальними стають питання вивчення окремих аспектів
регіональної історії, зокрема проблеми висвітлення
особливостей життя і діяльності мешканців Борисла-
ва у перше повоєнне десятиліття. Саме у цей час –
період апогею сталінського режиму й активного на-
садження радянської системи – всі міста радянської
Західної України, зокрема Борислав та його околиці,
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переживали, образно кажучи, «бурхливий» соціальний
та економічний розвиток.

Перш ніж розпочати висвітлення проблеми, хоче-
мо зазначити, що вивчення особливостей життя і діяль-
ності населення Борислава означеної доби вже було
предметом зацікавлення дослідників. Із радянської істо-
ріографії згадаємо працю «История городов и сел Укра-
инской ССР. Львовская область», де в окремій статті про
Борислав простежено особливості життя і діяльності
мешканців міста у повоєнний час. Варто зазначити, що,
за умов насадження радянської ідеології, її автори звер-
нули увагу лише на здобутки, оминаючи проблеми, яки-
ми переймалося населення міста [1]. Заслуговують на
увагу й спогади В. Патина – «Наші бориславці» [2].
Щоб належним чином охарактеризувати згадану пра-
цю, хочемо зробити акцент на окремих словах із пе-
редмови видавництва до неї, де сказано: «У цій книжці
тов. Патин розповідає про жахливе минуле і щасливе
сьогодні українського міста нафти, про життя нафто-
виків, про великі перетворення, які відбулися на його
очах за роки радянської влади в Борислав» [2, 2]. Отже,
бачимо, що праця є ні чим іншим, як пропагандою
успіхів радянської системи, з метою її подальшого ут-
вердження в місті. Подібними є й соціально-економічні
нариси «Борислав», написані авторським колективом,
у складі Г. Бойка, В. Дмитрієнка та Р. Соловчука, ви-
дані 1986 р. Ключовим сюжетом книги став соціаль-
но-економічний розвиток Борислава, «під зорею ра-
дянської влади», завдяки якій відбулися істотні зміни
у покращенні життя мешканців міста [3].

За умов незалежної розбудови України, з’явилася
низка праць, у яких дослідники по-новому трактують
окремі питання соціального становища мешканців Бо-
рислава в перше повоєнне десятиліття. Тут принагідно
згадати дослідження місцевих авторів – Є. Іваницького
та В. Михалевича – «Історія бориславського нафтопро-
мислового району в датах, подіях і фактах», де фрагмен-
тарно представлені матеріали про життя і діяльність
представників окремих соціальних груп Борислава [4].
У 1997 р. в місті пройшла Перша наукова історико-
краєзнавча конференція до 610-ї річниці першої пи-
семної згадки про Борислав, а її матеріали видані ок-
ремою збіркою в 1998 р. [5] Серед опублікованих ма-
теріалів, цінною для нас є публікація Л. Мільмана, який
характеризує становище єврейської общини у місті
впродовж радянсько-німецько-радянської окупації [6].

Водночас заслуговують на увагу праці бориславсь-
кого історика-краєзнавця О. Микулича, який упродовж
багатьох років займається дослідженням історії малої
батьківщини. Це, здебільшого, студії, присвячені на-
фтовидобувній промисловості Борислава і його со-
ціально-економічному розвитку. Серед них, цінними
є ті, де окреслені особливості соціального розвитку
міста в перше повоєнне десятиліття [7]. Так, у «Книзі
пам’яті бориславців і східничан» (Р. Тарнавський і
О. Микулич) об’єктивно та максимально повно наведені
списки осіб, котрі народилися у місті, або проживали,
працювали чи перебували тут упродовж 150 років.
Зокрема вміщені історичні та статистичні дані різних
трагічних і нещасних випадків, зокрема у нафтовій та
озокеритній промисловості, втрати цивільного насе-
лення під час бомбардування міста радянською авіа-
цією 2 травня 1944 р., у ході визволення міста 7 серп-
ня 1944 р., втрати населення з 1944 до 1953 рр. До
книги пам’яті внесені також списки осіб арештованих,
убитих і депортованих у цей час, тобто, за другої ра-
дянської окупації. Автори доводять: якщо в Бориславі
до 1939 р. проживали 45 тис. осіб, то після війни їх
залишилося лише 25 тис. Підсумовуючи, дослідники

стверджують, що кількість мешканців Борислава у
повоєнні роки продовжувала зменшуватися, внаслідок
радянських розстрілів, арештів, репресій та депор-
тацій. Багато депортованих не доїхали до Сибіру, були
вбиті, померли в дорозі або, захворівши, помирали у
місцях призначення [8].

Підкреслимо, що як в радянській, так і сучасній
українській історіографії не існує окремої праці, що
висвітлювала б особливості життя населення Бори-
слава у повоєнні роки. Цей період характеризувався тим,
що у місті завершилася німецька окупація (7 серпня
1944 р.) й упродовж майже 10 років Борислав, як і інші
населені пункти УРСР, перебував у розвої сталінсько-
го тоталітарного режиму, що набрав інших форм лише
після смерті Й. Сталіна (5 березня 1953 р.), після чого
розпочалася так звана «відлига». З огляду на це, ста-
вимо за мету проаналізувати особливості життя і діяль-
ності бориславців у вище окреслений період.

5 серпня 1944 р. з Радянських військ був створе-
ний 4-й Український фронт, у зв’язку з «важливістю
карпатського напряму й особливістю бойових дій у
гірських умовах». Вже 7 серпня, з боку Трускавця до
Борислава увійшли радянські війська [7, 100]. Відсту-
паючи, фашисти почали масово розорювати бори-
славські нафтопромисли. Вони спалили 18 найбільш
потужних нафтових вишок, затопили озокеритні шах-
ти, підірвали центральні механічні майстерні, вивели
з ладу газолінові заводи, підірвали нафто- та газопро-
води. Водночас німці знищили біля 835 житлових бу-
динків, кінотеатр, 7 робітничих будинків культури,
майже 100 тис. примірників книг [1, 148]. Саме за та-
ких важких умов перших днів по визволенню від фа-
шистської окупації, бориславці взялися за відновлен-
ня міста та його потенціалу. 8 серпня 1944 р. у місті
відновили роботу міськом Компартії України, трести
«Укрнафтовидобуток», «Укргаз», «Укрозокерит», інші
підприємства та радянські установи, зокрема й Бори-
славський військовий комісаріат.

Розпочалися відновлювальні роботи. Біля 150 ро-
бітників повернули, сховане від німців, обладнання й
інструменти. Так, робітники 8-го нафтопромислу по-
вернули 30 магнето, 6 манометрів, 3 супорти для токар-
них станків, 4 інжектори, а 4-го нафтопромислу – арма-
турне обладнання для 12 котлів, 18 метрів шкіряного
приводу. Значну кількість вимірювальних приладів і ар-
матури зберегли й працівники газолінових заводів. Зав-
дяки такій активності цієї найбільшої соціальної гру-
пи Борислава, вже 15 серпня 1944 р. вступила в дію знач-
на частина нафтових вишок, почали роботи газолінові
заводи. Впродовж кінця серпня – кінця вересня того ж
року відновили роботу Нафтопереробний завод № 16
(26 серпня 1944 р.), Озокеритна шахта № 1 (1 вересня
1944 р.), № 2 (6 вересня 1944 р.), 21-й нафтоперероб-
ний завод (21 вересня 1944 р.) тощо [1, 148].

На початку 1945 р. на промислах Борислава функ-
ціонували вже 1685 бурових, відновлено роботу 10 га-
золінових заводів, 16 газокомпресорних станцій і ряду
інших підприємств. Аби закріпити і розвинути досяг-
нуте, до Борислава направляли досвідчених робітників
й інженерно-технічних спеціалістів із східних районів
Радянського Союзу. Зокрема до 1 березня 1945 р. на
промислове об’єднання «Укрнафта» прибули 169 спе-
ціалістів, а протягом другого кварталу склад населен-
ня Борислава поповнили кілька сотень випускників
вишів, технікумів, ремісничих училищ тощо. За таких
обставин, створювалися умови для підготовки кадрів
на місці, шляхом організації шкіл ФЗО нафтовиків і
озокеритчиків, навчання робітників, з метою покра-
щення кваліфікації на підприємствах Борислава та в
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інших нафтових містах СРСР (Баку, Грозний, Майкоп)
[1, 148–149].

Кінець Другої світової війни для населення Бори-
слава та представників різних національностей та віро-
сповідань започаткував не менш трагічні часи, аніж у
роки військових дій і окупації. В розвитку соціально-
економічної відбудови Борислав зокрема потерпав від
нестачі робочої сили. Навесні 1946 р. до міста прибу-
ли біля 600 сімей українців-переселенців з Польщі. У
зв’язку з цим, часопис «Радянське слово» повідомляв:
«450 родин одержали будинки. Держава відпустила їм
10 тис. крб. безповоротної одноразової допомоги. Крім
того, для господарських потреб видано 150 тис. крб.
довготермінової позики. П’ятнадцяти багатодітним
матерям виплачено 35 тис. крб. державної допомоги.
В школах Борислава сотні дітей навчаються безкош-
товно своєю рідною мовою» [9, 4].

У межах таких заходів, 1946 р. бориславці досяг-
ли довоєнного рівня нафтовидобутку. Знову почало
активно відновлюватися соціалістичне змагання між
Бориславом і Баку. Через це, у міському комітеті партії
і тресті «Бориславнафта» готувалася делегація до Баку,
що мала підбити підсумки змагань між двома нафто-
вими басейнами, скласти договір на наступний рік,
перейняти досвід роботи азербайджанців [2, 18–19].
Завдяки цьому співробітництву, в роки IV-ї п’ятиріч-
ки продовжувалися відновлення та реконструкція на-
фтопромислів і озокеритних шахт, на базі нової техні-
ки, яку бориславці отримували від центрів союзних
республік. Будучи «відданими» ідеям виконання зав-
дань IV п’ятирічного плану, бориславці важкими зу-
силлями йшли до здійснення мети (не винятком були
нещасні випадки та жертви на виробництві). Значна
частина бориславських робітників до грудня 1948 р.
виконала п’ятирічку. Звісно, в ході таких зусиль, відбу-
валися корінні якісні зміни в промисловому секторі.
Зокрема, якщо 1946 р. видобуток нафти насосним спо-
собом складав 47,3% загального обсягу, то в 1950 р. –
уже 76,6% [1, 149–150].

Разом із нафтовидобувною та озокеритною галу-
зями, стрімко розвивалася й хімічна, результатом чого
стало відкриття, на базі невеликого нафтопереробно-
го підприємства, Бориславського хімічного заводу [1,
150]. Проте, такі здобути знаменувалися масовими ава-
ріями на підприємствах і виробничим травматизмом
працівників, що спричинило збільшення кількості
інвалідів та летальних випадків. Так, наприклад,
23 квітня 1945 р. трагічно загинув оператор VІІІ нафтоп-
ромислу І. Кузан, а 29 травня 1946 р. електромонтер
ІІ нафтопромислу Р. Стефанчук загинув від ураження
струмом. Трагічно загинули також 16 квітня 1947 р. –
помічник кочегара електростанції М. Метельський, а
15 лютого 1947 р. – помічник тракториста ІV нафто-
промислу С. Начас. 8 листопада 1948 р. столяр елект-
ростанції Ф. Куликов постраждав від нещасного ви-
падку, а 18 грудня 1949 р. слюсар ІХ нафтопромислу
Й. Мацьків загинув внаслідок пожежі. Крім цього, за-
гинули від ураження струмом: 11 листопада 1947 р. –
М. Журавчак; 2 вересня 1953 р. – М. Одинокий; 26 черв-
ня 1955 р. – В. Коцай [8, 18–35]. У зв’язку з масовими
смертями на підприємствах, серед бориславських робі-
тників поширилися гасла боротьби з травматизмом. Так,
на початку 1950 р. цінну ініціативу щодо цього вияви-
ла бригада майстра В. Піцікевича, зобов’язавшись пра-
цювати без аварій і промислового травматизму [10, 19].

Дальший швидкий підйом економіки міста пов’я-
зувався зі сталінським курсом «на індустріалізацію»
західних областей України. Визначальними лініями
господарства міста стали нафтопереробна, озокерит-

на, хімічна промисловості. Так, 1950 р., порівняно з
1946 р., видобуток нафти зріс на 8,6%, а за роки V п’я-
тирічки для розвитку промисловості були впроваджені
вдосконалення, результатом чого стало те, що 1955 р.
95,8% нафти видобувалися насосним і фонтанним спо-
собами [1, 150]. Водночас змінилася озокеритна про-
мисловість – замість кірки, при видобутку озокериту,
почали використовувати відбійний молоток, що спри-
яло збільшенню кількісного видобутку озокеритної
руди, а виготовлені озокеритно-воскові сплави і ком-
позиції використовувалися у різних галузях, зокрема
медицині (медичний озокерит використовувався у ку-
рортних лікарнях Моршина і Трускавця).

Крім цього, радянське керівництво прагнуло вста-
новити контроль над Українською греко-католицькою
церквою (УГКЦ). У Бориславі відбувалася реєстрація
всіх релігійних громад та їхніх споруд. Так, наприкінці
квітня 1945 р. римо-католицька релігійна громада по-
дала заяву на реєстрацію та передачу їй у безкоштов-
не і безтермінове користування споруд і костельного
майна, а 8 травня костельним комітетом був укладе-
ний договір з виконавчим комітетом Бориславської
міської ради депутатів трудящих, в особі уповноваже-
ного представника Бориславської міськради І. Алікі-
на й Є. Крилової, що вони прийняли від виконкому Бо-
риславської міської ради депутатів трудящих у безтермі-
нове та безкоштовне користування три муровані косте-
ли, з майном на відповідних умовах [7, 99–101]. У травні
1945 р. на кожного священнослужителя в м. Бориславі,
на підставі актів автобіографій, заведені анкети, що збе-
рігалися в міській раді. Це стосувалося також і членів
церковної громади та ревізійних комісій [7, 100].

Провівши так званий Львівський Собор 1946 р.,
нова влада добилася рішення про скасування унії Ри-
мом і приєднання УГКЦ до Російської Православної
Церкви (РПЦ). Водночас розгорнулася активна анти-
релігійна кампанія, спрямована, в основному, проти
уніатської церкви, яку радянська влада вважала однією
з головних перешкод у здійсненні своїх планів знищен-
ня духовності та національної ідентичності українсь-
кого люду, вважаючи їх небезпечнішими за УПА та
підпілля ОУН. Влада використовувала масові репресії
проти духовенства, насильницьке навернення в ро-
сійське православ’я, протиунійну наклепницьку про-
паганду. Після «Львівського собору», греко-католиць-
ких священиків, які не хотіли перейти на православ’я,
було арештовано, частину вбито, а частину вислано до
Сибіру, де більшість із них померли. Серед них були і
священики з Борислава – з Потоку та Мразниці
о. Н. Яців, о. Т. Давидюк, ієромонах о. В. Байрак, якого
17 вересня 1945 р. було арештовано, а 16 травня 1946 р.
вбито у Дрогобицькій в’язниці (27 червня 2001 р. його
як мученика за віру Папа Римський Іван-Павло II у
Львові проголосив Святим [7, 101–103]).

У результаті такої релігійної кампанії, більшість
церков в Україні опинилися у складі РПЦ, інші були
закриті або зруйновані, а деякі перетворені на склади,
магазини, клуби, школи, музеї. Наприкінці 1940-х рр.
відбулося закриття не лише греко-католицьких церков,
але й римо-католицьких костелів. Так, костели на
Мразниці та Губичах були закриті повністю, а костел
Св. Барбари на Волянці передано у користування РПЦ
[7, 103–104]. Однією з об’єктивних причин закриття
костелів було переселення поляків з Борислава до
Польщі, а українського населення з етнічних українсь-
ких земель, які залишилися у складі Польщі в Україну,
зокрема й до Борислава [9, 4]. З останнього були ре-
патрійовані біля 10 тис. осіб, з яких 7 тис. оселилися
на колишній німецькій території м. Валбжих (Польща)
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[7, 105–106]. Дослідник історії Борислава О. Мику-
лич підкреслює, що в березні 1943 р. у Бориславі пе-
ребували 13111 поляків, а весною 1945 р. на виїзд до
Польщі чекали 9340 осіб. Хоча частина польського
населення Борислава почала виїжджати ще в 1944 р.,
проте, більшість бориславських римо-католицьких
парафіян виїхали до Польщі в 1945–1946 рр. Понад
7 тис. з них оселилися у м. Валбжиху, а 2 тис. з них
належали 1947 р. до парафії Св. Барбари цього ж місто.
Дослідник підкреслює, що, через таку політику ра-
дянської влади, кількість населення м. Борислава у
1959 р. зменшилася до 28,6 тис. осіб [7, 108] і це тоді,
як 1944 р. вона сягала 29,3 тис. [6, 24].

Водночас у місті відновлювався сталінський тота-
літарний режим, основною метою якого була якнайш-
видша його «радянізація» й інтеграція до загально-со-
юзної системи. Тривала й збройна боротьба з підпіллям
ОУН. Сталінський режим використовував найжор-
стокіші методи для подолання спротиву своїй політиці
– розстріли, арешти, репресії та депортації. Так, упро-
довж 1944–1953 рр. органами НКВС знищені понад 50
воїнів УПА, які були вихідцями з Борислава та Східниці
[8, 170–175]. Натомість повстанці знищили з серпня
1944 до 1953 рр. майже 90 осіб – представників ци-
вільної радянської влади, міліції та «яструбків» [8, 154–
157]. Незважаючи на таке протистояння національно-
свідомого населення Борислава, радянська влада нама-
галася будь-якими методами зупинити цей супротив. Так,
упродовж повоєнного десятиліття радянськими внутрі-
шніми органами були арештовані та депортовані (пере-
важно до Сибіру) біля 680 осіб [8, 175–192]. Її жертва-
ми переважно ставали представники місцевої інтелі-
генції, духівництва та ті, хто якимось чином співробі-
тничав із ОУН-УПА. Більшість із постраждалих «по-
мерли» у в’язницях НКВС та на засланні.

Отже, можна стверджувати, що населення Бори-
слава зробило вагомий внесок у відновлення економі-
чного потенціалу міста впродовж першого повоєнно-
го десятиліття. Саме завдяки зусиллям бориславців, а
не радянської влади, в цей час були досягнуті довоєнні
показники розвитку економіки міста, які на початку
1950-х р. збільшилися майже удвічі. Звісно, такі до-
сягнення зараховували собі представники радянської
влади, адже саме вони, незважаючи на соціальні умо-
ви населення, жорстокими методами спонукали його
до досягнення поставленої мети – повної «радянізації»
суспільства. Це негативно позначилося на соціально-
економічному становищі населення, змушуючи його
до організації національно-визвольного руху, під про-
водом УПА і підпіллям ОУН. Безперечно, подані ма-
теріали, далеко не повністю відображають усі реалії
життя бориславців означеної доби, що вимагає подаль-
шого вивчення проблеми.
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Cтаття покликана актуалізувати проблему забезпечення това-
рами масового споживання мешканців села в УРСР у другій по-
ловині 1940 – на початку 80-х рр. Здійснена спроба проаналізу-
вати роль споживчої кооперації України у цьому процесі, виок-
ремити причини перманентного товарного дефіциту в сільській
місцевості УРСР повоєнного періоду.
Ключові слова: товарне забезпечення, споживча кооперація,
післявоєнний період.

Згідно основного закону – Конституції, Україна є
соціальною державою. Ця константа передбачає
вільний доступ людей до різноманітних соціальних
благ – освіти, медичного обслуговування, доступу до
товарів масового споживання. Очевидно, що сьогодні
ці декларації розходяться із дійсністю і необхідно шу-
кати шляхи подолання цього розриву. На нашу думку,
корисним у цьому аспекті можуть бути уроки минуло-
го, які дозволять зробити адекватні висновки, враху-
вати позитивний досвід і уникнути помилок поперед-
ників. Відтак, ми маємо намір зосередити увагу на
діяльності споживчої кооперації радянської України
повоєнного періоду в галузі забезпечення сільського
населення товарами масового споживання, адже саме
через мережу Укоопспілки населення села задоволь-
няло більшість споживчих потреб. Діяльність спожив-
чої кооперації УРСР у післявоєнний період вже була
предметом розгляду окремих дослідників, проте в цьо-
му контексті як самостійний предмет дослідження вона
поки що не виступала [1].

Відразу слід зауважити, що споживча кооперації
України завжди мала переважно аграрний характер,
але це була природна характеристика, бо Україна дов-
гий час залишалась країною із переважно сільським
населенням. У радянські часи «аграрний характер»
споживчої кооперації починав набувати рис цілеспря-
мованої політики. Держава використовувала мережу
Укоопспілки у підтримці експериментів на селі. Пере-
ломним моментом в цій політиці була суцільна колек-
тивізація, що встановила вектор розвитку села на на-
ступні десятиліття і визначила затребуваність спожив-
чої кооперації для нового, колективізованого села. Так,
у вересні 1935 р. була прийнята постанова ЦК ВКП(б)
та РНК «Про роботу споживчої кооперації на селі»,
згідно якої, споживча кооперація УСРР зосередила
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діяльність винятково на обслуговуванні сільського
населення [2, 380]. Подальші заходи державних і пар-
тійних органів ще більше «заганяли» інфраструктуру
споживчої кооперації України в аграрний сектор. По-
вною мірою ця «політика» радянської влади щодо спо-
живчої кооперації виявила себе вже у повоєнний пер-
іод, коли кількісно масштаби діяльності Укоопспілки
зросли в рази, а свою увагу вона зосередила лише на
обслуговуванні потреб села.

Після закінчення Другої світової війни населення
країни зіткнулось із гострим товарним дефіцитом. Не
вистачало найнеобхідніших продуктів харчування і
товарів першої необхідності. За цих умов, держава,
щоб полегшити становище міського населення. вирі-
шила використати можливості споживчої кооперації.
Ці наміри втілились у постанові Ради Міністрів УРСР
від 9 листопада 1946 р. «Про розгортання кооператив-
ної торгівлі в містах і селищах продовольчими і промис-
ловими товарами і збільшення виробництва харчової
продукції та товарів широкого вжитку кооперативними
організаціями», а також у постанові «Про заходи по роз-
ширенню торгівлі споживчої кооперації в містах і робі-
тничих селищах» від 10 липня 1948 р. Проте, село і на-
далі залишалось основною сферою діяльності спожив-
чої кооперації України. Так, станом на 1966 р., із 45,5
млн. населення України, споживча кооперація обслуго-
вувала 20,4 млн. селян і 4,8 млн. – міщан. Державна
торгівля обслуговувала населення обласних центрів,
великих міст обласного підпорядкування, шахтарсь-
ких і промислових селищ, де були великі промислові
підприємства (шахти, металургійні комбінати). Спо-
живча кооперація обслуговувала майже все сільське
населення, невеличкі міста і селища міського типу.
Апріорі рівень життя і стан забезпечення основними
соціальними благами в сільській місцевості був ниж-
чим, ніж у місті. З початком хрущовських реформ,
спрямованих на «соціалізацію» економіки, збільшен-
ня виробництва товарів групи «Б» і підвищення уваги
до економічних та соціальних проблем села, з’явилась
і постійно педалювалась у багатьох доповідях, поста-
новах та публікаціях ідеологема про необхідність по-
долання істотних відмінностей між містом і селом, що
розглядалась як основна умова побудови комуністич-
ного суспільства. В цій політиці одна з головних ро-
лей відводилася споживчій кооперації, яка покликана
була, в першу чергу, підтягнути кількісно й якісно
рівень забезпечення товарами у сільській місцевості.

На жаль, не дивлячись на ці намірі та гучні декла-
рації, «другорядність» села чітко прослідковується в
державній політиці у сфері забезпечення товарами
масового споживання. В повоєнні роки населення ук-
раїнського села не могло отримати найнеобхідніших
товарів. Про це свідчать протоколи засідань уповно-
важених споживчих товариств та райспоживспілок.
Так, збори уповноважених Галицького споживчого
товариства (дільниця у с. Крути) на Чернігівщині по-
становили роботу правління товариства визнати неза-
довільною, через вади в роботі крамниці: відсутність
необхідних товарів, продаж з-під прилавку, часта
відсутність на робочому місці продавців [3, 18]. На
зборах пайовиків Талалаївського сільського спожив-
чого товариства в хуторі Хомівка, селяни висловлюва-
ли незадоволення несвоєчасним завезенням до крам-
ниці хліба, відсутністю ялових і кирзових чобіт, пива,
води тощо [4, 47]. На зборах пайовиків с. Леонідівка
Лосинівського споживчого товариства селяни жаліли-
ся на відсутність у продажу вкрай необхідних будівель-
них матеріалів: шиферу, заліза, цвяхів, а також взуття
як дитячого, так і дорослого [4, 87]. Мешканці с. По-

гребець Талалаївського споживчого товариства наріка-
ли на відсутності теплої трикотажної білизни, робо-
чого одягу і взуття, за якими вони були змушені їздити
в найближчі райцентри і без яких неможливо колгосп-
никам вийти в поле на збирання буряка та картоплі.
Нарікання на відсутність необхідних споживчих то-
варів у виступах і питаннях на зборах уповноважених
споживчих товариств ми зустрічаємо майже в кожно-
му проаналізованому документі.

Причиною постійного товарного дефіциту на селі,
навіть порівняно з містом, була дискримінація спожив-
чої кооперації як основної товаропровідної системи
під час розподілу ринкових фондів товарів. Ця тенден-
ція повторювалась із року в рік, не дивлячись на
постійні листи керівництва Укоопспілки до уряду і ЦК
КПУ, з проханням збільшити обсяги товарних фондів
для села. Так, голова правління Укоопспілки Ф. Колес-
ник у листі до першого секретаря ЦК КПУ М. Підгор-
ного відзначав, що уряд, за розподілу ринкових фондів
товарів між містом і селом, більшу частину фондів різних
груп товарів направляв до міста, при цьому жодним чи-
ном не аргументуючи подібний диспаритет [5, 3]. І навіть
більше, ті фонди, які виділялись для села, не завжди
потрапляли на полиці сільських крамниць, через зрив
поставок окремими промисловими підприємствами.
Так, у письмовій претензії до промислових
підприємств, за підписом директора об’єднання Уко-
опгалантерейкультторг А. Сіроштана відзначається,
що вони періодично зривають поставки законтракто-
ваної продукції, що викликає перманентний дефіцит
культурно-побутових товарів у сільській місцевості [6,
72]. Пізніше, 1968 р. у листі голови правління Укооп-
спілки до голови уряду УРСР В. Щербицького знову
було поставлене питання про нерівномірність розпо-
ділу товарних фондів між містом і селом. Згідно цього
документу, правління Укоопспілки вважало неправиль-
ним, коли протягом багатьох років питома вага фондів
на товари культурно-побутового і господарського при-
значення для села, при розподілі, залишалося на низь-
кому рівні, без врахування випереджаючих темпів ро-
сту товарообороту на селі, порівняно з темпами росту
державної торгівлі [6, 72]. Також у листі зазначалося,
що споживча кооперація, обслуговуючи 55,8% насе-
лення України, отримувала фонди на холодильники для
села в 19,5 %, пральних машин – 30 %, телевізорів –
38,5 %. Завершувався цей лист проханням розглянути
питання про додаткове виробництво товарів на 1968 р. і
зобов’язати Міністерство торгівлі УРСР розглянути
пропозиції правління Укоопспілки про додаткове ви-
ділення для продажу сільському населенню товарів за
рахунок фондів державної торгівлі [6, 75]. 1974 р. у
матеріалах для доповіді в ЦК КПУ керівництво спо-
живчої кооперації УРСР визнавало наявність перма-
нентного дефіциту не лише товарів народного спожи-
вання, але й товарів господарського призначення та
будівельних матеріалів [7, 11].

 Варто відзначити, що село недоотримувало то-
варів не лише по промисловій групі, але й продо-
вольчій. Так, у довідці по об’єднанню «Укрм’ясориб-
торг» про розподіл фондів риби та м’ясних виробів
між державною торгівлею та системою споживчої ко-
операції питома вага села у споживанні різних товарів
даного типу була на рівні 36–40% [8, 2]. Фонди про-
мислових товарів, що виділялись системі споживчої
кооперації для зустрічного продажу не відповідали
обсягам закупівель сільськогосподарської продукції.
Причому промислова продукція часто постачалась із
значним запізненням. Так, 1954 р., при закупці про-
дукції скотарства на суму в 3045 млн. крб., на село
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було поставлено товарів виробничого призначення для
тваринництва і концентрованих кормів на суму
2000 млн. крб. [9, 11]. Недоохоплення купівельних
фондів населенням призводило до збільшення над-
мірних заощаджень населення із знову ж таки пере-
важно в сільській місцевості. Протягом 1971–1974 рр.
залишки готівки лише в ощадних касах збільшились
на 75,3%, в тому числі у сільській місцевості – на
85,3%. Зростали також обсяги готівки на руках у насе-
лення [10, 151].

Варто відзначити, що недоотримання селом то-
варів носило системний характер протягом всього дос-
ліджуваного періоду і спроби керівництва споживчої
кооперації України вирішити проблему товарного де-
фіциту в сільській місцевості так і не увінчались ус-
піхом. У рішеннях всіх чергових з’їздів комуністичної
партії та пленумів ЦК постулювалось завдання підви-
щити товарооборот у державній і кооперативній
торгівлі та підняти культуру обслуговування населен-
ня, проте планова мілітаризована економіка, орієнто-
вана на зовсім інші завдання, а не на задоволення що-
денних потреб людей, не здатна була оперативно ви-
рішувати поставлені партією завдання. Як свідчить до-
відка про відсутні товари в кооперативній мережі, да-
тована 1974 р., на жодну із груп товарів заявка Укооп-
спілки не була повністю задоволена. Загалом, за різни-
ми товарами, виконання заявок становило від 10 до
70% [11, 98–100].

Таким чином, серед основних причин недостат-
нього товарного забезпечення сільської місцевості в
повоєнний період можна назвати свідому дискриміна-
цію трудівників села розподільчими державними орга-
нами влади. Архівні матеріали підтверджують, що для
потреб села, не враховуючи ні рівень грошових до-
ходів, ні кількість населення, виділялося менше рин-
кових товарних фондів, ніж для міста. Крім цього, слід
назвати й низький рівень виробництва товарів народ-
ного споживання в радянській плановій економіці, яка,
не дивлячись на певний поворот до потреб людей, що
розпочався в період відлиги, все ж залишалась орієн-
тованою на виробництво товарів групи «А».
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Проаналізовано деякі гуманітарні аспекти радянсько-болгарсь-
ких відносин у другій половині 1940-х рр. з погляду нових завдань
радянської пропаганди стосовно Болгарії, на прикладі України.
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Радянсько-болгарські відносини після подій верес-
ня 1944 р. у Болгарії отримали нові засади та принци-
пи розвитку, а радянське керівництво реалізувало зав-
дання максимально швидкого включення Болгарії до
системи власного впливу та контролю. Важливе місце
у цьому процесі мало належати Україні, тривалий час
пов’язаної з Болгарією географічно й історично. Крім
політичних, економічних чинників впливу, використо-
вувалася сфера гуманітарних контактів – наукових,
освітянських, мистецьких. Координування міжнарод-
ної діяльності з московського центру передбачало ста-
новлення розлогої мережі союзних осередків, з-поміж
яких, українські посідали важливе місце, зважаючи на
тривалу практику включення українського сегменту до
розвитку відносин з болгарськими комуністами-по-
літемігрантами.

Українські радянські дослідники та їх болгарські
колеги активно вивчали радянсько-болгарські та ук-
раїнсько-болгарські зв’язки, але, з ідеологічних та ме-
тодологічних причин, без пропагандистської складо-
вої з їх змісті. Численні напрацювання вітчизняних
вчених, насамперед, П. Соханя, М. Знаменської, В. За-
харжевської, Г. Попова, В. Бойко, В. Чернія, М. Турів-
ненка та ін., узагальнюють значний джерельний мате-
ріал та розкривають особливості цього періоду відно-
син у гуманітарній сфері в контексті вільних дружніх
відносин між СРСР та Болгарією. Тема окремих на-
прямів радянської зовнішньополітичної пропаганди,
зокрема стосовно Болгарії, за участю республікансь-
ких осередків, залишається без уваги сучасних дослі-
дників, зокрема вітчизняних. Певним винятком мож-
на вважати статтю Л. Чернявського, присвячену проф-
спілковій пропаганді у зовнішній політиці СРСР у
1945–1956 рр. [1]. Серед сучасних болгарських нау-
ковців відзначимо праці І. Баєвої [2], С. Нєдєва [3] та
особливо Ц. Кьосєвої [4–6], присвячені радянській
пропаганді на теренах Болгарії досліджуваного періо-
ду в політичному зрізі, але без виокремлення украї-
нської складової, що притаманне і працям російських
вчених [7–9].

В історичному та методологічному сенсі напрацю-
вання останнього двадцятиріччя розкривають особли-
вості радянської пропаганди на різних етапах розвит-
ку тоталітарної держави та дають можливість апро-
бації теоретичних узагальнень, зокрема на прикладі
болгарського напряму радянської пропаганди [9–11].
Відзначимо наявні дослідження проблеми інформа-
ційних воєн М. Волковського, І. Панаріна, Т. Почеп-
цова, де пропаганда розглядається як їх складова й ана-
лізується радянська практика інформаційних воєн у
зовнішній політиці.

В основі цього дослідження – проблема місця
України у формуванні нової пропагандистської систе-
ми СРСР, становлення структури на регіональному
(республіканському) рівні, механізм реалізації пропа-
гандистських моделей. Безпосереднім предметом ува-
ги стали деякі аспекти гуманітарних відносин, пред-
ставлені діяльністю Українського товариства культур-
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них зв’язків з закордоном (далі – УТКЗЗ) та коорди-
нуючими його діяльність органами пропаганди й агі-
тації КПРС, КП(б)У протягом другої половини
1940-х рр. Автором використані матеріали Централь-
ного державного архіву громадських об’єднань Украї-
ни, а саме загального відділу особливого сектору (сек-
ретної частини) ЦК КПУ, які вперше впроваджуються
до наукового обігу. Ці матеріали дозволяють досліди-
ти питання природи гуманітарних зв’язків СРСР із
союзниками та визначити їх ідеологічний та пропаган-
дистський сенс.

Отже, вересневий переворот 1944 р. у Болгарії став
новою точкою відліку радянсько-болгарських відно-
син і водночас нового етапу у діяльності радянської
пропаганди. Авторитет СРСР як країни-переможниці
та визволительки якнайкраще слугував прагненню
зміцнити свої позиції у зоні європейського впливу після
війни, що було актуальним після різкої поляризації
світу та початку «холодної війни» [9, 16]. Насичення
інформаційного простору Болгарії радянськими видан-
нями стало одним з першочергових завдань відповід-
них структур СРСР, що в умовах відсутності або дос-
тупності інших засобів візуального та аудіо зв’язку,
набувало особливої ваги. Значущість усіх засобів
інформації зумовлювала боротьба з болгарської опо-
зицією і не тільки на шпальтах «прогресивної» бол-
гарської преси, а й з допомогою радянських видань.

Ще восени 1944 р. між СРСР та Болгарією розпо-
чався книгообмін, а 1945 р. було підписано щодо ньо-
го договір, [12, 84–85]. У 1947 р. до Болгарії надійшли
майже 7,7 тис. примірників радянських газет та 22,6 тис.
журналів [13, 198]. Серед них українські журнали –
«Дніпро», «Вітчизна», «Радянська жінка», «Сучасність
і майбутнє», головний орган пропаганди – журнал
«Україна». Серед друкованої продукції з СРСР – нау-
кові видання, зокрема історичні. В Болгарії протягом
1944–1948 рр. праці К. Маркса і Ф. Енгельса вийшли
загальним тиражем 60 тис. примірників, твори В. Ле-
ніна – 190 тис. примірників. З 1945 до 1947 рр. до Бол-
гарії надійшли 250 назв радянської політичної, со-
ціально-економічної та навчальної літератури, 12 ви-
дань перекладені болгарською та вийшли майже півто-
рамільйонним тиражем [14, 25].

Відзначаючи, що за лаштунками цієї активності
були партійні ідеологічні та пропагандистські струк-
тури, варто відзначити високі темпи розгорнутої діяль-
ності: поряд з обміном і надсиланням видань різного
формату, організуються взаємні поїздки, спільні нау-
кові проекти, кіно- та театральні постанови тощо. Один
з рівнів пропаганди був презентований громадськими
об’єднаннями, товариствами, координованими та ке-
рованими тими ж офіційними партійно-державними
структурами. Їх найпершими «реципієнтами» у Бол-
гарії стали болгаро-радянські товариства. Вже на-
прикінці 1945 р. було утворено Союз болгаро-радянсь-
ких товариств, а у січні 1946 р. у Софії була проведена
їх перша конференція, що мала розпочати процес «ма-
совізації» поширення болгаро-радянських товариств
у країні [15].

Відзначимо, що Болгарія для радянської пропаган-
дистської системи не була незнайомою, а значний вне-
сок у формування певного її бачення відіграла у 1920–
30-х рр. діяльність Міжнародної організації допомоги
борцям революції, а перебування на теренах СРСР та
України значної частини болгарських політемігрантів
сприяло зменшенню інформаційної дистанції. Крім
того, діяльність радянсько-болгарських товариств, від
часу встановлення дипломатичних відносин СРСР та

Болгарії у 1934 р., певним чином підготувала грунт
для подальшого розвитку відносин [16]. Безперечно
важливим етапом розвитку пропагандистської систе-
ми стала Друга світова війна, яка значно прискорила
впровадження й апробацію нових пропагандистськи
методик, визначила вектори розвитку зовнішньополі-
тичної діяльності ідеологічних та пропагандистських
органів.

У СРСР вже на 1930 р. сформувалася розлога си-
стема зовнішньополітичної пропаганди, складовими
якої були Виконавчий комітет Комінтерну, редакція
іноземної інформації ТАРС, Всесоюзне товариство
культурних зв’язків з закордоном (далі – ВТКЗЗ), Іно-
радіо, а також співробітники представництв СРСР за
кордоном. У 1939 р. було створено Управління пропа-
ганди та агітації ЦК ВКП(б), Відділ друку Народного
комісаріату іноземних справ. Так, створене 1925 р.
ВТКЗЗ забезпечувало контроль та насичення цих
зв’язків новими пропагандистськими кліше. Відзна-
чимо, бачення товариства як структурної одиниці ра-
дянської пропагандистської машини, яка діяла під при-
криттям іміджу громадської організації, фінансованою
державою, доводять дослідження останніх років [17;
18]. Одним із координаційних центрів роботи із закор-
донними осередками 1926 р. стало УТКЗЗ, яке за роки
війни втратило і так незначний ресурс та мало сфор-
мувати новий, зважаючи на кадрові, матеріальні про-
блеми, відсутність регіональних осередків. Складність
становили також масштаби роботи товариства, пов’я-
зані з розширенням кола міжнародних контактів СРСР.

Конкретними завданнями товариства стають об-
міни літературою, періодичними виданнями, фотогра-
фіями, нотами, підготовка пропагандистських матері-
алів і публікацій, допомога в організації візитів іноземців,
зокрема відомих болгар, окремих болгарських делегацій
до України [19, 128; 20, 232]. Показово, що до початку
1948 р. УТКЗЗ веде пряме листування з болгарською
стороною – Міністерством інформації та мистецтва
Болгарії, надсилаючи копії до ЦК КП(б)У [21, 102].

Загалом, 1947 р. в УТКЗЗ було підготовлено близь-
ко 80 матеріалів для друку у різних виданнях, при цьо-
му однакові матеріали йшли до болгарської та іншої
зарубіжної періодики [22, 201–223]. Тематика була
найширшою – охоплювала практично усі регіони Ук-
раїни, відомі персоналії, присвячувалась усім соціаль-
ним, професійним та віковим групам. Серед авторів
публікацій про Україну, передусім, відомі імена, які
могли привернути увагу та надати авторитетності пуб-
лікації, – С. Ковпак, А. Богомолець, Т. Бутенко,
М. Гречуха, Б. Патон, А. Стражеско.

Події в СРСР та Україні прямо відбивалися на
міжнародних контактах, як, приміром, розпочата кам-
панія проти українських письменників, твори яких
вилучалися з обігу, зокрема книгообміну, внаслідок
чого сотні примірників накопичувалися на складах
УТКЗЗ (твори Ю. Яновського, М. Рильського) і підля-
гали списанню на макулатуру [19, 47]. Дозвіл на
відправку за кордон літератури, виданої у Києві, нада-
вало Управління пропаганди та агітації ЦК ВКП(б),
очолюване на той час М. Сусловим [19, 112].

Інформаційні довідки для пропагандистської
діяльності товариствам надавались з міністерств за-
кордонних справ СРСР та України, управління агітації
та пропаганди. Нагальна потреба у таких матеріалах
була пов’язана зі значним дефіцитом інформації про
нові об’єкти діяльності, зважаючи на процес пошуку
дієвих форм та засобів ідеологічного впливу. Серед
довідок, наданих товариству для роботи про Югосла-
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вію, Угорщину, Польщу, Чехословаччину, Румунію,
Фінляндію, Болгарія характеризується за даними на
1939 р. як аграрна країна, де у сільському господарстві
зайнято 90% населення, 63 % якого до земельної ре-
форми Вітчизняного фронту володіло землею до 5 га,
із «примітивними, допотопними» засобами обробітку
та знаряддями, а позитивні зміни відбулися після аг-
рарної реформи Вітчизняного фронту, тому ставилося
завдання показати успіхи земельної реформи у різних
країнах [22, 82–84].

Одна з важливих форм розвитку зв’язків та поле
для пропагандистської роботи – відвідування СРСР та
його республік іноземними гостями. За неповними
підрахунками В. Бойко, у 1944–1948 рр. СРСР відвіда-
ли не менше 30 делегацій і окремих представників
болгарської культури, Болгарію, у свою чергу, відвіда-
ли не менше 80 делегацій з СРСР [12, 83]. Варто зва-
жити, що, поряд з болгарами, СРСР відвідували пред-
ставники інших країн, що потрапили до зони його
впливу, а також численні гості – представники лівих
партій з усього світу, діячі культури, налаштовані ло-
яльно до СРСР. Звіти співробітників товариства про
ці візити, підготовлені для відділу КПУ, демонструють
зміст відносин із Болгарією та до неї, її представника-
ми, їхнє бачення зв’язків з СРСР у другій половині
1940-х рр. Такі матеріали втілюють різноманітні прак-
тики офіційного та неофіційного спілкування, дозво-
ляють розкрити його побутовий бік. Пропагандистські
органи відпрацьовували маршрути й об’єкти, рекомен-
довані для відвідування іноземцями, які мали бачити
тільки «парадне» обличчя СРСР.

Запрошені гості приїздили окремо або делегація-
ми, як правило, у зв’язку із відзначенням певних дат,
на запрошення організацій, практикувалися змішані
групи гостей з різних країн, коли, поряд з поляками,
приїздили угорці, чехи, словаки чи болгари. Увесь час
перебування їх супроводжували референти УТКЗЗ, які
опікувалися ними практично цілодобово, надаючи
звіти до відповідних відділів ЦК КП(б)У про виконан-
ня програми перебування та характеристику поведін-
ки, висловлювання та настрої гостя [23, 286–299; 24,
286; 25, 3–10]. Програми перебування іноземних гос-
тей, зокрема болгар, демонструють прагнення макси-
мально заповнити їх час різноманітними заходами [25,
2; 26, 3–13]. Надзвичайно щільний графік перебуван-
ня фактично не залишав вільного часу і гості намага-
лися його знайти, відмовляючись при можливості від
програмних заходів, які мали не тільки ознайомити з
досягненнями соціалізму в СРСР, але й ізолювати гос-
тей від незапланованих контактів, поїздок тощо.

Так, у грудні 1948 р., на запрошення спілки ра-
дянських письменників України, Київ відвідали відомі
літератори Болгарії – К. Кулявков, Л. Стоянов, М. Гру-
бешлієва, перекладачі та популяризатори української
літератури, які були постійними гостями СРСР і Ук-
раїни у другій половині 1940-х рр. і в подальшому.
Разом з болгарами, у групі приймали і чеського пись-
менника Я. Дрда. На пропозиції референта, яка оголо-
сила план місць для відвідування, Кулявков и Дрда
сказали, що їх не варто возити на партизанську вис-
тавку і в колгосп, оскільки вони це бачили (як заува-
жила референт у звіті, Дрда дійсно бачив, а Кулявков
був у колгоспі 1939 р., не бачив післявоєнної України,
«просто полінувався їхати». Університет, музеї – з тих
же причин не висловили бажання дивитися). Зрештою,
Кулявкову та Дрда запропонували дитячий садок, Сто-
янову – партизанську виставку. Референт відзначала:
«Коли я вранці прийшла, то вони одразу мені сказали,

що хочуть просто прогулятися, походити по місту без
певної мети та погода завадила і згодилися на дитса-
док, який справив величезне враження. При цьому
трапилася нетактовна директорка, яка голосним ше-
потом запитувала, чому УТЗК не повертає фото, а при
гостях спитала: “Що, знову до нас завітали?”, демон-
струючи, що УТКЗЗ заходить з іноземними гостями
часто» [23, 288].

Потім гостей чекав перегляд фільмів «Радянська
Україна» та «Донбасс», концерт, вечеря в «Інтуристі»,
де чех Я. Дрда висловлював антипатію до поляків.
Наступного дня Л. Стоянов таки поїхав до колгоспу, а
К. Кулявков знову відмовився. У колгоспі оглядали все
– сільмаг, коровник, телятник, свинарник, конюшню,
комору, двір, молотилки, елеватор, сільськогосподарсь-
кий інвентар, сад, радіовузол, сільраду, правління, 2 бу-
динки – бригадира та сторожа, і, зрештою, у будинку
сторожа ці оглядини завершував «хороший обід із спир-
тними напоями та солодощами», який супроводжувався
розмовами про успіхи кооперації у Болгарії та відсталість
болгарського села [23, 298–299]. У редколегії «Радянсь-
кої України» відбулася зустріч з П. Тичиною та інши-
ми письменниками (постійну групу для зустрічі по-
чесних гостей складали, як правило, О. Корнійчук,
П. Тичина, В. Сосюра, М. Бажан), після – концерт ка-
пели бандуристів у філармонії, виставка народної твор-
чості. Кулявкова засмутило те, що на вечері на його
честь не виголосили тост та й ще не отримав гонорар
за статті. Увечері гостей запросили на концерт А. Рай-
кіна, після якого Кулявков не без єхидства зауважив,
що той дуже влучно показав бюрократію, натякаючи
на тяганину з його гонораром [23, 295].

Не меншою щільністю програми перебування
відзначився візит представників Великих народних
зборів Болгарії у серпні 1947 р., які відвідали Київ,
Харків, Запоріжжя. Серед гостей, більшість яких скла-
дали комуністи, представники соціал-демократії, а та-
кож БЗНС, «Звено», Радикальної партії. Присутність
делегатів інших партій надавала візиту особливого
значення. Огляд Києва передбачав вже традиційний
маршрут – Лавра, Софійський собор, Володимирська
гірка, пам’ятник Леніну, завод «Ленінська кузня», стан-
кобудівний завод, Бабин Яр, враження після відвідин
якого були найбільшими. Особливо невдалою була
поїздка до колгоспу біля Києва, коли одна з машин
перекинулася через перевищення швидкості водієм, а
інша, надана МЗС, – зламалася, що, в підсумку, спра-
вило «небажане враження», яке мала виправити уро-
чиста вечеря. Під час відвідування Харкова, крім за-
водів, піонерського табору, акцент – на руїнах міста,
Запоріжжя – «Запоріжсталі», яку за територією болга-
ри порівняли із Софією, та, звичайно, Дніпрогесу, де
влаштували «грандіозний» обід [27, 68–88].

Саме болгари, які мали досвід життя та партійної
роботи в СРСР, стали з’єднувальною ланкою у радянсь-
ко-болгарських відносинах повоєнного часу, коли існу-
вала необхідність створення сприятливого образу
СРСР для болгар. Безперечно ці болгари відігравали
значну роль у розвитку пропагандистської системи,
були найкращими трансляторами радянського досві-
ду. Так, на запрошення УТКЗЗ для участі в урочисто-
му вечері до дня народження Х. Ботєва, на початку
січня 1949 р. Київ відвідав радник посольства Болгарії
в СРСР С. Колєв. Як політемігрант він перебував у
СРСР з 1926 р., вперше після цього виїздив до Бол-
гарії у 1947 р. С. Колєв – один з тих, хто зобов’язаний
СРСР своєю кар’єрою, бував у Києві, був добре знай-
омий з Д. Мануїльським. Відмовившись від поїздки
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до колгоспу, С. Колєв сказав, що гостював із родиною
влітку у голови колгоспу під Києвом і добре знає кол-
госпний лад, до того ж «колгоспники, мабуть, святку-
ють Різдво, запропонують йому випити, а за Різдво
йому пити не хочеться» [25, 9]. До болгар, які поводи-
ли себе, за зауваженням референта, як «у себе вдома»,
належав і К. Кулявков, який протягом 1928–1940 рр.
проживав у СРСР як політемігрант. Загалом, практика
неформального приватного спілкування – дієвий засіб
у розвитку відносин, активно задіяний пропагандою
та використовуваний для збору інформації: участь ро-
дин, дружин, дітей, сприяли створенню дружньої ат-
мосфери спілкування.

Вже у цей період українські виші приймали на
навчання болгарських студентів (поряд з представни-
ками інших країн), які також стають об’єктами пропа-
ганди: постійно організуються відвідування ними
підприємств та колгоспів, задля демонстрації досяг-
нень радянської держави [24, 286]. Для болгарської
студентської громади планувалися зустрічі із своїми
відомими земляками, хоча не завжди вдалі. Так, сту-
денти, на наступний день по приїзду Л. Стоянова, на-
магалися з ним зустрітися і групами приходили до го-
телю, але «він не виявив особливого інтересу і через
референта прохав перенести зустріч в університеті на
понеділок», та, зрештою, бажання потрапити на
вечірній концерт А. Райкіна переважило, а студентам
передали від нього записку [23, 294]. Натомість С. Ко-
лєв мав зустріч із болгарськими студентами у Київсь-
кому державному університеті, де навчався студент-
економіст, та 12 студентів політехнічного інституту. На
початку зустрічі, проведеної, за пропозицією С. Колє-
ва, російською мовою, відзначив, що необхідно вив-
чати і українську мову, оскільки такі фахівці потрібні
у Болгарії – для перекладу української літератури на
болгарську мову. З’ясувалося, що у вишах окремого
курсу вивчення російської мови для болгарських сту-
дентів не було, що значно ускладнювало вивчення ос-
новних предметів. Проблемою для студентів була
відсутність болгарської наукової літератури, газет,
зв’язків із болгарськими громадами в інших містах
СРСР, насамперед Москві та Ленінграді. Студенти були
ізольовані від комсомольської діяльності – їх не вклю-
чали до комсомольської організації, оскільки вони були
вже членами болгарської комсомольської організації,
а її формат існування не був визначений [25, 6–7].

Показово, що студенти з Болгарії, не уявляючи
особливостей радянської системи, прагнули до прямих
контактів із ровесниками з СРСР, але ці прагнення
приводили листи до відповідних компетентних органів.
Так, лист студентів Варненського університету до сту-
дентів трьох вишів Одеси (квітень 1949 р.), з прохан-
ням обговорити питання про критику і самокритику у
науковому процесі та відношення до студентів, які не
є комсомольцями, потрапив до відділу агітації та про-
паганди обкому партії, звідки – до секретаріату ЦК
КП(б)У [24, 38–40].

Матеріальні проблеми уряду України та УТККЗ
мало подолати створення спеціального бюро з прийо-
му іноземних делегацій за постановою Ради міністрів
України, на початку 1947 р., що мало співпрацювати з
товариством. Мова йшла про видання 300 тис. руб. на
продовольчі товари, які мали надходити через базу
спецзабезпечення Головного гастроному [28, 73]. Вит-
рат потребували і подарунки, серед традиційних – «ук-
раїнські сорочки» (так розуміємо, вишиванки), порт-
сигари гуцульської роботи з мундштуками, набори
листівок з пам’ятками Києва. Варто врахувати видат-

ки на перукарню, пральню, обслуговування машин [19,
368]. Недостатність кадрів та коштів – одна з ключо-
вих проблем діяльності товариства, на тлі вимог роз-
ширення діяльності. Витрати на міжнародні зв’язки,
прийом делегацій в умовах післявоєнної відбудови та
злиденного становища населення, особливо у період
голоду 1946–1947 рр., виглядають значними та зрозу-
мілими з погляду влади. Принагідно нагадаємо, що у
ці скрутні роки для власного народу радянське керів-
ництво надсилало значну економічну допомогу, зо-
крема зерном, визволеній Болгарії та іншим країнам.

На 1948 р., коли у Болгарії, а також інших країнах
«народної демократії», фактично ліквідується опози-
ція, відбуваються суттєві зміни на міжнародній арені,
створення східного блоку та консолідація країн регіо-
ну стають нагальним завданням радянського керівниц-
тва. Найближчою перспективою визначається форсо-
ване впровадження радянської моделі [8, 13–15], а ра-
дянські ідеологічні та пропагандистські органи цент-
ралізують роботу, скасовуючи будь-які елементи само-
стійності чи прямих контактів із закордоном у респуб-
ліках. На початку 1948 р. робота УТКЗЗ фактично була
законсервована: листом заступника МЗС СРСР були
призупинені прямі контакти республіканських това-
риств з закордоном, тепер вони могли відбуватися
тільки через всесоюзну структуру, а оскільки форми
цієї роботи не були визначені, діяльність була припи-
нена, а в УТКЗЗ «був розвал». Головним завданням
визначалось «посилення пропаганди у країнах народ-
ної демократії досвіду соціалістичного будівництва,
систематична робота з українським населення цих
країн» [19, 409].

Про труднощі інформаційної роботи та проблеми
презентації України у зовнішньополітичній діяльності
центральних органів засвідчує, наприклад, лист Радін-
формбюро від 1948 р., на ім’я тодішнього першого сек-
ретаря ЦК КП(б)У М. Хрущова, з проханням виділити
кореспондента «для організації авторських статей по
УРСР», кваліфікованого працівника, «який має писа-
ти сам, але і бути організатором статей, написаних відо-
мими українськими письменниками…» [22, 119].

Отже, з одного боку, радянська пропаганда на се-
редину 1940-х рр. мала значний попередній досвід
роботи, з іншого – не була готова до масштабної робо-
ти з новими об’єктами, передусім, на рівні регіональ-
них осередків. Особливістю болгарського напряму
пропаганди було залучення представників болгарсь-
кої політеміграції, значна частина якої перебувала на
теренах України. Зміст гуманітарних зв’язків коорди-
нувався та патронувався відповідними структурами
ВКП(б) та КП(б)У, відбивав прагнення радянської про-
паганди у складних умовах післявоєнної відбудови
інтегрувати Україну до відносин з Болгарією на гро-
мадському рівні, що втілювалось насамперед у діяль-
ності УТКЗЗ. Періоду 1944–1949 рр. властиві пробле-
ми матеріального забезпечення діяльності товариства
та контактів, нестача підготовлених фахівців, здатних
виконувати завдання пропаганди. Разом із тим, ра-
дянські ідеологічні структури виявляли значний інте-
рес до настроїв болгарських громадян та докладали
значних зусиль для створення сприятливого образу
СРСР та УРСР, через демонстрацію досягнень, попри
усі труднощі повоєнного часу.
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У статті досліджуються особливості реформування аграрного
сектору українського села, після прийняття 1999 р. Указу Пре-
зидента України «Про невідкладні заходи з прискорення рефор-
мування аграрного сектору економіки».
Ключові слова: українське село, аграрний сектор, паювання землі,
колгоспно-радгоспна система, сільськогосподарське підприємство.

Українське село – не тільки колиска нації, а й один
із головних секторів економіки країни. Сьогоднішні
реалії, породжені процесами Євроінтеграції, зумови-
ли чимало питань, пов’язаних із відродженням і ство-
ренням гідного конкурентоспроможного сільськогос-
подарського сектору. З огляду на це, важливим і акту-
альним є звернення до недавнього історичного мину-
лого, з метою дослідження історичних аспектів транс-
формації сільськогосподарського сектору в процесі
здійснення аграрної реформи на початку ХХІ ст., що
дозволить об’єктивніше визначити перспективи його
розвитку на шляху інтеграції до європейського еконо-
мічного простору.

Історіографія цієї проблеми представлена зокре-
ма роботами М. Пугачова та М. Кобця. Певні відомості
з окресленого питання містять і періодичні видання.
Проте, сьогодні постала необхідність, узагальнивши
попередні напрацювання, об’єктивно переосмислити
історію реформування сільськогосподарського секто-
ра на початку ХХІ ст., щоб у подальшому, врахувавши
всі недоліки та помилки, зроблені в той період, розро-
бити досконалішу модель розвитку аграрної сфери
економіки України. Відтак, метою статті є аналіз особ-
ливостей трансформаційних процесів сільськогоспо-
дарського сектору в процесі проведення аграрної та
земельної реформ на початку ХХІ ст.

Трансформаційні зміни у сільськогосподарському
секторі України на початку ХХІ ст. були започатковані
3 грудня 1999 р. Указом Президента України Л. Кучми
«Про невідкладні заходи з прискорення реформуван-
ня аграрного сектору економіки», який заклав фунда-
мент для функціонування на базі приватної власності
на землю нових за своїм змістом організаційно-пра-
вових форм сільськогосподарських підприємств. До-
кумент забезпечував усім членам КСП гарантію права
приватної власності на земельну частку і майновий пай.
Власникам земельних паїв, за їх бажанням, надавала-
ся можливість виділення земельної ділянки в натурі і
забезпечувалося право вільного виходу з існуючих
підприємств зі своїми земельними і майновими пая-
ми для створення на їх основі інших суб’єктів госпо-
дарювання, заснованих на приватній власності. За
ними також законодавчо закріплювалося право орен-
ди земельних паїв, наслідування, відчуження, здійснен-
ня заставних операцій. Тому досить швидко 300 тис.
селян оформили земельні паї актами на приватну
власність [1, 3].

Цей нормативно-правовий акт пришвидшив і про-
ведення другого етапу аграрної реформи, тобто, спри-
яв реструктуризації колективних господарств. Її особ-
ливістю було те, що зберігалася цілісність земельних
та майнових комплексів більшості сільськогосподарсь-
ких підприємств. Понад 85% договорів оренди селя-
ни укладали з правонаступниками КСП, 10% – з
підприємницькими структурами і тільки 5% – з фер-
мерами. Хоча в більшості випадків порушувався прин-
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цип вільного виходу з КСП селян. Державні структу-
ри досить часто тиснули на селян і керівників госпо-
дарств, аби ті не чинили опір ліквідації тієї чи іншої
виробничої структури, примушували їх підтримувати
заяви, на зразок доцільності «руйнування колгоспів і
продажу землі». Такий тиск могли витримати лише
міцні колективні господарства, які зберегли цілісність
трудових колективів та їхню впевненість у захисті влас-
ного підприємництва.

Регіонально картина перетворень КСП мала такий
вигляд. На Херсонщині протягом січня–березня 2000 р.,
на їхній базі були утворені 13 товариств з обмеженою
відповідальністю (ТОВ) і 5 приватних орендних
підприємств [2, 5]. Станом на 23 травня 2000 р. на За-
карпатті налічувалося 139 господарських товариств, 25
сільгоспкооперативів, 13 приватних підприємств і 40
новостворених фермерських господарств [3, 7]. У Кіро-
воградській обл. 89,2% земельних часток передано в
оренду. На Одещині уклали договори оренди понад 89
власників земельних ділянок та сертифікатів і біля 58%
– майнових паїв з загальної кількості пайовиків [4, 5].

В Івано-Франківській обл., на базі реорганізова-
них КСП, створено 404 нові агроформування з при-
ватною формою організації виробництва, а четверта
частина власників земельних паїв приєднали свої час-
тки до присадибних ділянок і почали господарювати
самостійно [5, 8]. У Рівненській обл. 364 колишні КСП
реформовано на 427 нових форм господарювання.
Досить швидко в області вже нараховувалось 428
сільськогосподарських кооперативів, 124 приватно-
орендних підприємства, 44 фермерських господарства,
11 інших ринкових структур [6, 4]. Станом на 1 черв-
ня 2000 р., у Тернопільській обл., на базі реорганізо-
ваних 570 КСП, створені 254 ТОВ, 369 приватно-орен-
дних підприємств, 19 сільгоспкооперативів, 10 фер-
мерських, 12 інших формувань. Із 664 нових форму-
вань, 403 очолили колишні керівники (61%), 184 –
спеціалісти реформованих господарств (28%), 77 –
керівники ВАТ, ЗАТ, інші спеціалісти (11%). У про-
цесі реформування замінено 167 керівників колишніх
КСП. Із власниками земельних паїв укладено понад
80% договорів оренди. Майже 9 тис. селян розшири-
ли підсобні господарства, за рахунок земельних і май-
нових паїв [7, 9]. В регіоні працювала колсалтингова
компанія «Ронко», яка надавала колективним селянсь-
ким господарствам допомогу при реформуванні їх у
товариства з обмеженою відповідальністю.

Найактивніше така робота велась у Гусятинсько-
му, Козівському, Підволочиському, Тернопільському р-
нах, тому ТОВ тут було створено найбільше. У Шумсь-
кому та Чортківському з 37 КСП утворилося 50 при-
ватних господарств. У Зборівському, Кременецькому
та Підволочиському р-нах віддали перевагу коопера-
тивам, які не дуже відрізнялися від ТОВ, бо мали кілька
засновників. На Київщині, замість 558 господарств з
колективною формою власності на землю та майно,
з’явилися 625 підприємств, де 259812 власників зе-
мельних сертифікатів, на основі договірних умов, ство-
рили 353 господарства, 125 – приватних товариств, 128
– виробничих кооперативів та 19 фермерських госпо-
дарств [8, 2]. У Житомирській обл. на кінець 2000 р.
були створені 741 господарство, з яких 301 ТОВ, 235
приватно-орендних підприємств, 100 акціонерних то-
вариств, 44 фермерських господарства, 11 державних
підприємств та 11 інших приватних формувань. 93%
господарств зберегли цілісність майнових комплексів
і земельних масивів, що давало змогу, не розпорошу-
ючись, ефективно використовувати раніше створену
виробничу і соціальну інфраструктури [9, 6].

У Донецькій обл., на базі 328 колишніх КСП, ство-
рено 402 господарства з різними організаційно-пра-
вовими нормами роботи. Це на додаток до тих 127 гос-
подарств, які реформувалися до виходу президентсь-
кого указу від 3 грудня 1999 р. 78% усіх господарств
обрали форму ВАТ, приватних господарств стало 7%,
ще 6% стали кооперативними, 4 – фермерськими. На
Полтавщині, з 541 колишніх КСП, утворені 640, на
основі приватної власності, з яких 232 – приватно-
орендні, 90 – кооперативи, 40 – акціонерні товариства,
241 – ТОВ. При цьому лише 17 господарств роздріб-
нилися на кілька [10, 6]. В Одеській обл. утворені 836
сільгосппідприємств ринкового типу, з яких 34,1% –
ТОВ, 37,6% – кооперативи, 14,1 – фермерські госпо-
дарства, 14,6% – приватні підприємства. Вони спеціа-
лізувалися на виробництві зерна, винограду, овочів,
зернової кукурудзи, соняшнику та цукрового буряку.

Щодо реалізації напрямів земельного реформуван-
ня в Україні, то після Указу 1999 р., з’явилася не-
обхідність оновити його законодавчу базу. На початок
ХХІ ст. гостро постала проблема з прийняттям нового
Земельного кодексу, оскільки попередня його редак-
ція вже перестала відповідати вимогам часу. У травні
2000 р. на перше читання до Верховної Ради України
був поданий його проект, а 6 липня він був прийнятий
у першому читанні. Після доопрацювання проекту за
нього проголосувала більшість народних депутатів і з
1 січня 2002 р. він набрав чинності. До того ж прийня-
то понад 60 законів, які мали регулювати земельні
відносини [11].

Упорядкування нормативно-правової бази стиму-
лювало подальший процес виділення власникам зе-
мельних паїв земельних ділянок реформованих КСП в
натурі та оформлення на право власності на землю. На
початок 2004 р. понад 6,8 млн. громадян отримали сер-
тифікати на право власності на земельну частку (пай).
Понад 3,92 млн. громадян (57,9%) реалізували це пра-
во, отримавши земельні ділянки в натурі. За оператив-
ною звітністю, лідерами у видачі державних актів на
право власності стали Кіровоградська і Дніпропетровсь-
ка обл., де, відповідно 96,3 і 82,9% громадян, набули
право на земельну частку (пай) і отримали державні
акти на землю. Досить активно велася робота у
Рівненській (82,5%), Черкаській (82,3%) і Сумській
(80,8%) обл. Набагато нижчими були показники в
Житомирській (26,7%), Донецькій (39,2%) обл. [12, 8].

Розмір паю, що отримували селяни, змінювався від
1,1 га (Івано-Франківська обл.) – до 8,7 га (Луганська
обл.), при цьому середній розмір земельної ділянки ко-
ливався в межах 4 га. Під час передачі земель у спільну
власність сільськогосподарським підприємствам, було
створено і резервний фонд земель. Він становив 3,3 млн.
га або 12% розпайованих угідь. Із загальної площі зе-
мель резерву працівникам соціальної сфери надано 423,2
тис. га (13%). Крім того, станом на 01 жовтня 2003 р.
11,4 млн. громадян на площі 3,5 млн. га реалізували
право на отримання земельних ділянок у приватну
власність для будівництва і обслуговування житлово-
го будинку, господарських будівель і споруд, ведення
особистого селянського господарства, садівництва,
індивідуального дачного та гаражного будівництва,
згідно рішень сільських, селищних рад, що становило
86,1% від кількості громадян, які мали право на при-
ватизацію земельних ділянок [12, 10].

Серйозною перешкодою на шляху реформування
й розвитку аграрного сектора були часті зловживання
з боку ряду керівників колективних господарств. Ба-
гато хто з них намагався незаконним шляхом заволо-
діти грошовими коштами, матеріальними цінностями
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колгоспів, акціями на землю, майном. Так, лише 1999 р.
органами внутрішніх справ у цій сфері викрито понад
5600 корисливих злочинів. Непоодинокими були ви-
падки, коли паювання землі проводилося керівницт-
вом без проведення загальних зборів пайовиків, а спис-
ки складалися на власний розсуд. Так, у с. Городниця
Івано-Франківської обл. сільський голова Б. Дуб’як
власноручно склав списки пайовиків, не внісши туди
200 селян, причому не забув про свою родину і друзів,
які отримали акти на землю без сертифікатів і проек-
ту, який був затверджений райдержадміністрацією
лише в 2002 р. [13].

Широкого резонансу набула і справа з паюванням
землі у с. Осична на Вінниччині, де на 401 члена місце-
вого КСП «Мрія» припадало по 2,5 га землі. Невелика
група людей, які відділились і передали паї місцевому
фермеру, залишились без майна, оскільки його роз-
поділ у колишньому КСП не проводився взагалі. Хоча
Державні акти на земельні ділянки цій категорії були
виготовлені, договори оренди укладені, а розрахунки
проводилися регулярно. Все майно залишилося на
балансі господарства, яке очолила дружина колишнь-
ого керівника КСП. Згодом, за підтримки голови РДА,
для певного кола осіб було виготовлено Державні акти
на 2,8 га землі. Вся технічна документація без проход-
ження державної технічної експертизи була затверд-
жена. При цьому паювання землі для інших селян,
документально підтверджене технічною документа-
цією в РДА, не було навіть у 2013 р. [14].

Таким чином, трансформаційні зміни сільськогос-
подарського сектору на початку ХХІ ст., в результаті
проведення аграрної реформи, призвели до пришвид-
шення паювання земель колишніх колективних госпо-
дарств та остаточної реструктуризації колгоспно-рад-
госпної системи, в результаті якої було створено нові
організаційно-правові форми сільськогосподарських
підприємств. Проте, через недосконалу економічну
стратегію, а також відсутність елементарних знань про
свої права, у справі реструктуризації колишніх КСП
та паювання земель, їх було проведено із численними
зловживаннями з боку колишніх керівників КСП та
місцевої влади.
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ÓÏÐÎÄÎÂÆ 1917–1920 ðð.

У статті аналізується складний та неоднозначний процес вста-
новлення та розвитку міждержавних відносин між Україною та
Туреччиною у 1917–1920 рр.
Ключові слова: Україна, Туреччина, дипломатія.

Нещодавно виповнилося сто років від початку
Першої Світової війни – події, яка «підштовхнула» весь
світ до створення нової системи політико-економіч-
них відносин. Впродовж нетривалого часу світ почав
кардинально змінюватися. Імперії «розхитували» на-
ціонально-визвольні рухи, зросла свідомість понево-
лених народів, на політичній карті світу з’являлися нові
країни, між «великими» держави активізувалася бо-
ротьба за політичне домінування. Ці загальносвітові
тенденції не оминули й Україну. З початком війни по-
ступово сформувалося «українське» питання, яке за
гостротою боротьби не поступалося іншим. І хоча
провідні держави намагалися не виділяти його як ок-
реме, але тією чи іншою мірою вони з ним «зустріча-
лися». Водночас кожен із членів військово-політичних
коаліцій мав своє бачення вирішення питання статусу
українських земель. Якщо держави Антанти, в основ-
ному, прагнули трактувати Україну як складову «ро-
сійського» або «польського» питання, то партнери по
Центральному блоку мали дещо інший погляд. Хоча і
вони були не одностайні у ставленні до українського
визвольного руху.

Досить прихильно українське державотворення
сприйняли державні кола Туреччини. Ще 24 листопа-
да 1914 р. її міністр внутрішніх справ Талаат-бей
заявляв українському представнику від СВУ: «Висока
Порта узнає необхідність визволення України з-під
російського панування; коли Росія буде побита, пра-
вительство Оттоманське допоможе українському на-
роду створити незалежну державу» [1, 1]. 9 лютого
1918 р. Туреччина не лише визнала незалежність УНР
за Брест-Литовським договором, а й, що найважливі-
ше, після поразки українських змагань, турецький
провід тривалий час продовжував визнавати уряд УНР
на еміграції.

Слід зауважити, що, попри тривалу історію украї-
нсько-турецьких відносин, лише після 1991 р. вона
стала безпосереднім об’єктом вивчення. При цьому
слід відзначити, що історія взаємин України з Туреч-
чиною знайшла своє часткове відображення й у ме-
муарній спадщині, й у науковому середовищі діаспо-
ри. Одним з перших, хто започаткував дослідження
історії українсько-турецьких дипломатичних відносин
був міністр закордонних справ Української Держави
Д. Дорошенко. Саме на сторінках його робіт можна
знайти як власні авторські спостереження [2], так і важ-

ливі документальні матеріали [3–4] стосовно процесу
встановлення та розвитку відносин між державами
впродовж 1918 р. Серед мемуарної спадщини окреме
місце займають спогади П. Скоропадського, в яких
гетьман не лише згадував процес встановлення відно-
син з Туреччиною, а й характеризував всю «причор-
номорську» зовнішньополітичну діяльність періоду
свого правління [5]. Надзвичайно важливі відомості
про безпосередню діяльність українського посольства
в Туреччині залишили і вітчизняні дипломати. В цьо-
му контексті слід відзначити роботу О. Лотоцького [6].
Четверта частина його спогадів присвячена діяльності
українського представництва в Константинополі (до
1930 р. офіційна міжнародна назва Стамбула). Нада-
ючи важливий матеріал з повсякденної роботи посоль-
ства, О. Лотоцький досить критично оцінював резуль-
тати власної діяльності в цій країні. Водночас автор зас-
терігав наступників від повторення своїх помилок: «І
досвід моєї праці в Царгороді, як не були б малі прак-
тичні результати, так само, припускаю, може бути ко-
рисний хоча б уже тим, що дасть уяву нашим майбутнім
дипломатам, в яких трудних обставинах доведеться їм
працювати» [6, 5–6]. Крім того, автор залишив мате-
ріал про діяльність урядів УНР, Гетьманату, боротьбу
за автокефалію української церкви тощо. Слід відзна-
чити, що власні спостереження О. Лотоцький підтвер-
джував опублікованими у додатку документами: ноти,
звернення, меморандуми, листування з МЗС Туреччи-
ни, Франції, Англії тощо [6, 153–175]. Його наступник
І. Токаржевський-Карашевич також залишив свої вра-
ження від роботи в Туреччині [7]. Крім вищезгаданих
дипломатів, свої спогади залишили й інші працівники
українського посольства, зокрема Л. Кобилянський [8]
та О. Ратгауз [9]. Спогади першого свідчать про складні
відносини в середовищі української амбасади. Він кон-
статував, що ідея української незалежності так і не ста-
ла об’єднуючим фактором для роботи посольства [8, 88].
Натомість О. Ратгауз згадував офіційний прийом ук-
раїнської делегації у турецького султана [9, 169].

Із поразкою визвольних змагань, тема міждержав-
них відносин українських національних урядів ра-
дянською історіографією практично не розглядалася,
а якщо і надавалася характеристика окремим сюже-
там, то тільки для підкреслення їх «контрреволюцій-
ної» та «буржуазної» сутності. На окрему увагу заслу-
говують дослідження, які побачили світ за кордоном у
середовищі української політичної еміграції. Серед
комплексу робіт, в яких висвітлюється історія україн-
сько-турецьких взаємин, відзначимо працю В. Трем-
біцького, який проаналізував характер відносин між
Україною та Царгородським Патріархатом упродовж
1918–1922 рр. [10].

Після 1991 р., з виходом України на міжнародну
арену, значно посилився інтерес науковців до досвіду
вітчизняної дипломатичної служби періоду 1917–
1920 рр. Головною особливістю всього комплексу
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робіт, які висвітлюють зовнішньополітичну діяльність
українських урядів, є те, що вони висувають нові кон-
цептуальні підходи в оцінці їх дипломатії. Це стало
можливим завдяки доступу до документів та мате-
ріалів колишніх радянських спецфондів. Значну увагу
сучасні історики приділяють вивченню матеріалів, які
зберігаються в західних закордонних архівах [11]. У
центрі уваги дослідників перебуває і діяльність окре-
мих дипломатичних представництв України за кордо-
ном, зокрема в Туреччині. Серед кола питань – напря-
ми роботи посольств і місій, мета, кадровий склад,
організація, структура, інформаційно-пресова, культур-
но-освітня, гуманітарна діяльність тощо. Не можна за-
бувати, що своєрідним «провісником» встановлення
відносин між Україною та Туреччиною стала активна
діяльність СВУ. Серед низки досліджень присвячених
праці СВУ, слід відзначити роботи М. Несука [12–13]
та І. Патера [14–17]. Перебування представників СВУ
в Константинополі було надзвичайно корисним для
активізації «українського питання» в турецьких колах,
адже саме вони ще з 1914 р. [18, 8–9] розпочали інфор-
маційно-пресову пропаганду української ідеї для ту-
рецької громадськості [17, 257–258]. З часом це пози-
тивне ставлення до України з боку Туреччини дало
можливість вітчизняним дипломатам розпочати про-
цес, спрямований на встановлення повноцінних
міждержавних відносин. Аналіз безпосередньої діяль-
ності вітчизняних дипломатів у Туреччині знайшов
відображення в публікаціях Я. Дашкевича [19–20],
В. Соловйової [21], І. Чернікова [22] та ін.

Окремо слід відзначити дослідження Б. і В. Сер-
гійчуків [23–29], яким належить низка робіт, де ана-
лізується великий спектр питань, пов’язаних із проце-
сом розвитку відносин між державами впродовж пер-
шої чверті ХХ ст. Серед інших аспектів, Б. Сергійчук
дослідив такі питання, як розвиток українсько-турець-
ких відносин періоду Першої Світової війни через
діяльність СВУ в Константинополі, динаміка розвит-
ку відносин між УНР та Туреччиною під час підпи-
сання Брест-Литовської угоди, діяльність українсько-
го посольства в Туреччині, визначення ролі вітчизня-
ної дипломатії у справі визнання Української право-
славної церкви [24; 28].

Звісно, говорячи про стан дослідження українсь-
ко-турецьких відносин, не можна оминути увагою і
роботи присвяченні персоналіям дипломатів. Так, по-
стать М. Суковкіна знайшла відображення у статті
Д. Мащенка [30]; діяльності О. Лотоцького присвячені
роботи С. Козака [31], Н. Мхитарян [32], Г. Стрельсь-
кого [33] та В. Шидкого [34]; постать І. Токаржевсько-
го-Карашевича представлена в публікаціях А. Госпо-
дина [35] та о. Атанасія [36]; особистості Л. Кобилянсь-
кого привчена стаття М. Бойчака [37] та ін. Водночас,
попри значний науковий доробок з історії українсько-
турецьких відносин, окремі аспекти цих взаємин ще
потребують подальшого вивчення.

Говорячи про перший етап становлення українсь-
ко-турецьких відносин, його можна умовно назвати
«інформаційним», оскільки проводився він майже вик-
лючно стараннями представників СВУ в Туреччині
(М. Меленевський, Л. Цегельський, С. Баран). Водно-
час заходи українських представників мали важливе зна-
чення для налагодження в майбутньому офіційних
міждержавних відносин Києва з Константинополем. Так,
у 1915 р. світ побачив збірник турецькою мовою «Ук-
раїна, Росія й Туреччина», в якому, крім авторських
публікацій, була вміщена відозва СВУ до турецького
народу [19, 65]. Лише після 15 квітня 1917 р., тобто,
проголошення української незалежності та створення

уряду Центральної Ради, інформаційно-пропагандис-
тська діяльність набула офіційного статусу і перейшла
у юрисдикцію українського посольства [19, 66].

Якщо говорити про початок офіційних зносин між
Україною та Туреччиною, то вони припали на час ро-
боти комісій, які обговорювали положення Брест-Ли-
товської угоди. 17 січня сторони у приватному фор-
маті обговорили низку проблем, пов’язаних з май-
бутнім «форматом» міждержавних взаємин. Серед
інших, розглядалися наступні: лінія проходження
південного кордону України, питання власності та
підпорядкування Чорноморського флоту, характер тор-
говельних відносин, окремо турецька сторона підніма-
ла питання стосовно підтримки Україною мусуль-
манських громад в Криму та на Кавказі. В результаті
переговорів і домовленостей, 9 лютого сторони підпи-
сали мирний договір. Окремі питання, які не були чітко
«виписані» в тексті угоди українська та турецька сто-
рони вирішили розв’язати в робочому порядку. Це зо-
крема стосувалося питань відкриття консульств, нала-
годження поштово-телеграфного зв’язку, виплата ком-
пенсацій особам обох держав, які постраждали внас-
лідок війни, обмін військовополоненими тощо.

Окремою додатковою угодою від 12 лютого Ту-
реччина визнавала суверенність УНР, що передбача-
ло встановлення офіційних міждержавних відносин,
обмін вірчими грамотами та відкриття посольств у
країнах. Відповідно умовам договору, уряд УНР мав
направити до Константинополя свого посла. На цю
посаду був призначений М. Левитський, який 19 квітня
прибув до Константинополя і вже наступного дня офі-
ційно зустрівся з Мухтар-беєм (керівник одного з
відділів турецького МЗС) [38, 63]. Зустріч безпосеред-
ньо «започаткувала» новітню сторінку українсько-ту-
рецьких відносин. Перебуваючи в турецькій столиці,
М. Левитський опікувався такими зовнішньополітич-
ними проблемами, як статус Криму, «бессарабське» та
«балканське» питання. Не оминав увагою посол і подій
на Кавказі. І хоча час його перебування як керівника
української амбасади в Константинополі виявився не-
тривалим, саме за часів Центральної Ради відносини
між Україною та Туреччиною почали набувати конст-
руктивного характеру.

29 квітня 1918 р. у Києві відбувся військовий пе-
реворот, в результаті якого до влади прийшов П. Ско-
ропадський. З приходом гетьманського уряду, страте-
гічний напрям української дипломатії на зближення з
Туреччиною не змінився, але перед вітчизняним МЗС
постала низка організаційних питань. Д. Дорошенко
відзначав, що одним із перших його кроків на посаді
міністра зовнішньополітичного відомства було вирі-
шення питання кадрової ротації та призначення нових
дипломатів у європейських країнах [2, 264]. Важливу
роль він відводив представництву в Туреччині. За його
словами, Туреччина на той час була не лише стратегі-
чним політичним союзником України, а й потенційно
важливим економічним партнером для Києва у при-
чорноморському регіоні. Головним кандидатом очо-
лити посольство у Константинополі був О. Кістяковсь-
кий, але він в останній момент відмовився від посади.
Той же Д. Дорошенко відзначав, що «уже пароплав
чекав в Одесі, вже було сповіщено турецький уряд, вже
мав прибути до Києва турецький посол, а Кістяковсь-
кий усе не їхав» [2, 271]. Щоб уникнути непорозумінь
із урядом Туреччини, міністр змушений був у надзви-
чайно швидкому режимі знайти заміну. Незабаром
посольство офіційно очолив М. Суковкин. За спогада-
ми Д. Дорошенка, він «був старий досвідчений гро-
мадський діяч, знав кілька мов, був знайомий з закор-
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донним життям» [2, 272]. Щоправда згодом він же
відзначав, що М. Суковкин «відійшов від українства»
[2, 537]. З часом новопризначеного посла гетьмансь-
кого уряду неодноразово звинувачували у проросійсь-
ких симпатіях та відвертій українофобії. Хоча за той
короткий час, коли він очолював посольство Українсь-
кої Держави в Константинополі, йому вдалося вирі-
шити одну надзвичайно важливу справу – організува-
ти визнання українського Чорноморського флоту [30].
Більше того з фактом юридичної приналежності фло-
ту Україні рахувалася й Антанта. Водночас нетрива-
лий час правління П. Скоропадського не дав можли-
вості посольству в Туреччині більш продуктивно на-
лагодити взаємини з місцевим урядом.

З приходом до влади в Україні уряду Директорії,
черговий раз відбулася ротація дипломатів. З кожною
зміною керівника українського посольства в Констан-
тинополі змінювалася й інтенсивність відносин між
Україною та Туреччиною. Важливим аспектом дина-
мічності цих взаємин став і геополітичний фактор, а
саме поразка Туреччини у світовій війні (30 жовтня
1918 р. представники турецького султана підписали
Мудроське перемир’я з країнами Антанти). 13 листо-
пада союзницькі війська окупували Константинополь.
Не зайвим буде нагадати, що англійці та французи до-
сить «прохолодно» ставились до українського націо-
нально-визвольного руху. Відповідно, і діяльність ук-
раїнських дипломатів у Константинополі суттєво за-
лежала від позиції центральної влади в Києві щодо
зовнішньополітичних реалій повоєнної Європи. На
жаль, як показали подальші події, політичний провід
уряду Другої УНР так і не спромігся чітко визначити-
ся зі своїм зовнішньополітичним курсом.

З квітня 1919 до березня 1920 рр. українське по-
сольство в Туреччині очолював О. Лотоцький, якому
довелося працювати у надзвичайно складний час.
Міжнародна політична ситуація загалом була неспри-
ятливою для України. Держави, які визнали неза-
лежність УНР за Брест-Литовським договором зазна-
ли поразки у війни, водночас із переможцями ук-
раїнській дипломатії налагодити діалог не вдалося.
Загальна ситуація погіршувалася ще й тим, що в Києві
не мали достовірної інформації про ситуацію в самій
Туреччини, оскільки турецький посол А. Мухтар-бей
на той час вже залишив українську столицю. 23 квітня
1919 р. українські дипломати прибули до Константи-
нополя. Сам О. Лотоцький початок роботи посольства
описував наступним чином: «Негативна постава союз-
ної військової влади, невільне положення турецького
правительства під союзною окупацією, деструктивна
чинність б. українського посла – все це утворювало
обставини дуже несприятливі для діяльності і в пер-
шу чергу для самого існування української диплома-
тичної репрезентації» [6, 38]. Незабаром, завдяки про-
фесіоналізму та наполегливій праці О. Лотоцького,
посольство УНР було визнано «де-факто» і воно роз-
почало співпрацю з турецькими офіційними колами.
Серед важливих завдань перед представництвом в
Туреччині було визначено добитися визнання автоке-
фалії української православної церкви [28]. Проте,
навіть у цьому напрямі довести справу до логічного
завершення О. Лотоцькому не вдалося. 25 березня
1920 р., на вимогу уряду Директорії, він був відклика-
ний з Константинополя. До 21 грудня 1921 р. украї-
нську амбасаду в турецькі столиці очолював Я. Токар-
жевський-Карашевич. Останній продовжив справи,
розпочаті своїм попередником. Більше того йому вда-
лося активізувати контакти з турецькими колами: «Ми
регулярно бували на прийомах у міністра Закордон-

них Справ та Великого Везира і багато разів зустріча-
лися поза урядовими побаченнями» [7, 27].

Таким чином, загальна ситуація як в Україні, так і
в Європі була надзвичайно складною. Фактична пере-
мога більшовиків, поразка та відступ української армії
за р. Збруч, початок еміграційного періоду уряду УНР
поступово схиляли турецький уряд до встановлення
більш тісних відносин з російським більшовицьким уря-
дом. 16 березня 1921 р. у Москві між урядом Туреччини
та урядом РРФСР був підписаний договір про «дружбу і
братерство». Більше того взимку 1921 р. до Константи-
нополя прибула спеціальна торговельна місія від уряду
РРФСР, яка проводячи переговори з турецькими офі-
ційними колами цілеспрямовано доводила, що більшо-
вики вже готові розпочати реальні торговельні відно-
сини між країнами. Таких гарантій від імені уряду УНР
українське посольство дати не могло.
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У статті досліджується українське питання в період між Пер-
шою і Другою світовими війнами в контексті проблеми міжна-
родних гарантій.
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Проблема гарантій безпеки для людини, суспіль-
ства, держави є ключовою для системи міжнародних

відносин, оскільки, за влучним визначенням А. Шо-
пенгауера, однією із функцій держави є захищати лю-
дину від людини, бо «людина людині – вовк» [1, 500].
Відповідно, держава має убезпечити своїх громадян
від наступальної політики з боку інших держав, при-
чому не лише боєготовністю армії, а й дипломатични-
ми засобами. Тому гарантії безпеки є справою і внут-
рішньої, і зовнішньої політики держави. У першій –
це питання судочинства, арбітражу, встановлення за-
конодавства, контролю за його дотриманням, гарантії
громадянам їхніх прав та свобод. Тут ми маємо спра-
ву з проблемою забезпечення державою спільних для
суспільства прав. У зовнішній політиці держава має
забезпечити дипломатичними заходами умови, за яких
виключаються загрози зі сторони інших держав як
економічного, так і військового характеру.

Проблемі міжнародних гарантій безпеки та прав
громадян і людини присвячено чимало робіт науковців
різних спеціальностей. Зокрема, міжнародні гарантійні
механізми періоду між світовими війнами доволі де-
тально вивчалися в радянській [2], сучасній російській
[3], західній [4–5] та українській історіографіях [6–7].
Проте, роль і місце українського питання в системі
міжнародних гарантій безпеки вказаного періоду за-
лишилися поза увагою дослідників. Метою цієї статті
є аналіз впливу українського питання на проблему
міжнародних гарантій безпеки у Центральній Європі
в період між Першою і Другою світовими війнами.

Загальнотеоретичні аспекти ролі держави у забез-
печенні гарантій безпеки для її громадян після Пер-
шої світової війни у Європі набули додаткової акту-
альності. Держави, які не мали міцної єдності сус-
пільства могли опинитися перед загрозою ззовні та
створити передумови для великої війни, якої боялися
суспільства більшості країн повоєнної Європи. Тому
питання єдності суспільств її держав стали міжнарод-
ними – як питання захисту прав національних меншин,
трудових прав людини тощо. Гарантії дотримання прав
національних меншин усували внутрішню напру-
женість у країнах і спокуси для інших держав скорис-
татися нею для здійснення тиску, який міг призвести
до війни. Порушення соціальних прав громадян мог-
ло призвести до революційних перетворень, а тому
провідні держави вважали за необхідне подбати про
рівність трудових прав в усіх державах [8, 157]. Для
українського народу ця проблема була надзвичайно
актуальною, оскільки одна її частина стала ареною
соціального, а інша – міжнаціонального протистоян-
ня, до того ж були намагання переплести ці два аспек-
ти. Так, у соціальній революції підросійської України
постійно підкреслювався дрібнобуржуазний характер
українського державотворення, а в українсько-
польському конфлікті на Галичині акцент на більшо-
визації українців робили і польські [9, 275], і британські
політики [10, 219].

Характер Першої світової війни, що змусила уря-
ди воюючих держав здійснювати мобілізацію величез-
них ресурсів, у результаті чого майже кожна сім’я мала
втрати, зумовлював потребу для кожної держави за-
безпечувати гарантії громадянам на випадок війни,
зокрема всі вони отримали природне право на гаран-
тію компенсації втрачених матеріальних ресурсів.
Особливе значення мали факти окупації територій дер-
жав військами противника. Так, територія України
1918 р. була зайнята німецько-австрійськими війська-
ми. Цей факт отримав свого часу різні оцінки з боку
суб’єктів міжнародного права. Відомо, що це сталося
за домовленістю із Генеральним Секретаріатом УНР,
яку підтримав і гетьман П. Скоропадський. Він навіть
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вимагав, аби без німецьких військ не залишилося жод-
ного повіту [11, 5]. Проте, зі сторони деяких країн-пе-
реможниць оцінка перебування цих військ була доволі
суперечливою. Так, представник США на мирній кон-
ференції, полковник Хауз оцінив це як окупацію, хоча
країни Антанти наполягли, щоб німецькі війська пе-
ребували на територіях колишньої Російської імперії,
виконуючи функцію підтримання порядку [12, 80зв.].
Відтак, у мирних договорах з країнами Четвертного
союзу було закладено гарантію для Росії, на вимогу
компенсацій, згідно ст. 116 Версальського договору з
Німеччиною та її союзниками, хоч ця стаття зумовлю-
вала потребу оцінки німецько-австрійського перебу-
вання на територіях колишньої Російської імперії. Тому
для населення України проблема гарантій збереження
їх майна і компенсацій за військові втрати була над-
звичайно актуальною. Власне відсутність у роки ре-
волюції таких гарантій призвела до стрімкої руйнації
державних інституцій і формування нових, що нама-
галися такі гарантії надати.

Поява таких квазідержавних утворень на терито-
ріях Наддніпрянської України мала потужний психо-
логічний вплив на уряди країн-переможниць і стиму-
лювала їх до фіксації на міжнародному рівні гарантій
для приватних осіб. Тому Версальська система ставила
за мету формування міжнародних гарантійних ме-
ханізмів, на основі угод, суб’єктами яких були традиційні
держави. Особливо складною виявилась ситуація у Цент-
ральній Європі [13, 267]. Для облаштування системи
відносин нові держави мали бути захищеними від анар-
хістських і більшовицьких виявів. Прагнення ж країн-
переможниць до забезпечення міжнародних гарантій-
них механізмів зумовило те, що ключовим суб’єктом
міжнародних відносин стали держави, які відтепер
мали право висувати міжнародні ініціативи. Слід
відзначити, що ця система міжнародного права мала
механізми убезпечення держав від їх внутрішньої дез-
інтеграції, що втілилося в договорах країн-перемож-
ниць із новими державами Центральної Європи про
гарантування становища національних меншин і ме-
ханізми його забезпечення [13, 471–475].

На цьому тлі, в українців не було можливості от-
римати гарантію самовизначення, яку В. Вільсон праг-
нув надати всім народам у «14 пунктах», на основі яких
укладено мир після Першої світової війни [10, 30–31].
Український народ, розділений двома державами ще до
її початку. До того ж цей поділ у середині Австро-Угор-
щини був ще складнішим, оскільки українські території
перебували у складі двох суб’єктів імперії – Ціслейстанії
та Транслейтанії, утворюючи три коронні краї – Коро-
лівство Галичина і Лодомерія, герцогство Буковина,
Підкарпатська Русь – і маючи власні особливості пол-
ітичного устрою та національної політики. В Російській
імперії українське суспільство було ще більш дезінтег-
рованим, через його селянський характер, а отже, ізоль-
ованим від загальносвітових процесів і замкненим у вузь-
кокласових інтересах. Відповідно, український народ
країнами-переможницями, за облаштування повоєнно-
го ладу, розглядався лише як об’єкт, якому слід гаран-
тувати лише його національні та соціальні права. Це,
на думку країн-переможниць, було гарантовано мирни-
ми та договорами про забезпечення прав національних
меншин [14, 141–143], до складу яких увійшли українські
етнічні території. Тому українські етнічні території пе-
ретворилися на об’єкти, якими слід було розпорядити-
ся так, щоб закласти для країн Центральної Європи
можливість забезпечити стратегічні кордони.

Так, 1919 р., за розгляду в Чехословацькій комісії
питання кордонів цієї держави, прийшли до висновку,

що «український коридор» (Підкарпатська Русь) має
забезпечити спільний кордон для Чехословаччини та
Румунії [10, 215]. Водночас Франція прагнула поси-
лення свого союзника Польщі й утворення союзів для
стримування Німеччини та Радянської Росії. Утворен-
ня ефективних союзів було можливим лише за наяв-
ності стратегічних кордонів у держав, котрі мали фор-
мувати ці союзи. Скажімо, питання польсько-румунсь-
кого кордону виникло між ще 1918 р., коли Польща
була лише у стані формування, а Румунія знаходилась
у складному міжнародному становищі, оскільки нею
було укладено з країнами Четвертного союзу сепарат-
ний Бухарестський мирний договір, що позбавляло її
ініціативи на мирній конференції. Польські й румунські
війська вже у листопаді 1918 р. готувалися до вторгнен-
ня у Східну Галичину і придушення спроб самовизна-
чення українців та створення ним власної держави [15,
115]. Тобто, ці держави координували дії проти ук-
раїнців, прагнучи отримати максимум стратегічної
ініціативи в регіоні, що надасть їм підтримку Франції.

Питання Східної Галичини відіграло важливу роль
й у польсько-чехословацькому конфлікті навколо Те-
шинської Сілезії. Його було вичерпано, з укладенням
1921 р. договору між Польщею й Чехословаччиною,
за яким було встановлено кордон між державами, в
тому числі й по Тешинській Сілезії, яку ще 1920 р.
було розділено між ними арбітражем переможців. У
відповідь, Польща домоглася від Чехословаччини
відмови від претензій на Східну Галичину, готуючи,
таким чином, ґрунт для її анексії [16, 69]. Посол Вели-
кобританії в Німеччині д’Абернон оцінив цей договір
як черговий тріумф французької дипломатії у Цент-
ральній Європі [17, 150].

Оскільки українські етнічні території стали об’єк-
том міжнародних відносин, а право їх населення на
самовизначення нехтувалося країнами-переможниця-
ми, вдалося закласти спільний кордон Чехословаччи-
ни і Румунії, що дало для Франції чергову диплома-
тичну перемогу для утворення блоку Мала Антанта,
який ґрунтувався на антиугорській основі. Мирними
договорами було визначено країни, проти яких було
спрямовано гарантії, закладені цими договорами, ос-
кільки їх було визнано винними у Першій світовій війні
й, відповідно, вони визначалися як потенційні реван-
шисти. Ними були Німеччина, Австрія, Угорщина та
Болгарія. Наступний системний договір, укладений
завдяки стратегічним кордонам українських етнічних
територій, – військова конвенція між Польщею й Ру-
мунією 1926 р. За цим договором визначалося, проти
яких потенційних противників мали спрямовувати
спільні дії держави-підписанти – Німеччина, СРСР,
Угорщина та Болгарія [18, 137–138].

Західні кордони Польщі та Чехословаччини Фран-
ція гарантувала договорами, які було укладено в Ло-
карно 1925 р. і яким закладено нову систему безпеки в
Європі. Хоч ці кордони прямо і не перетиналися з ук-
раїнським питанням, проте, мали на нього значний
вплив, адже Польща була пов’язана союзницькими
відносинами з членом Малої Антанти – Румунією до-
говорами 1926 р., а Чехословаччина була членом цьо-
го союзу. Відповідно, гарантії західних кордонів цих
держав з боку Франції 1925 р. мали стати додатковим
фактором, який гарантував існування та потугу про-
французьких союзів. Фактично Францією було
підкріплене гарантування прямими міждержавними
угодами більшості кордонів країн Центральної Євро-
пи. Проте, руйнація локарнських гарантій від 1934 р.
мала стати початком руйнації системи гарантій в ре-
гіоні загалом, що змінювало стратегічне значення ук-
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раїнських етнічних територій у складі держав Цент-
ральної Європи.

Так, з укладенням 1934 р. договору «Про нейтра-
літет» між Польщею й Німеччиною, вони мали роз-
в’язувати спірні питання на двосторонній основі [19,
1–2]. Польща підірвала локарнські гарантії Франції, у
тому числі й для Чехословаччини. Відповідно, відбу-
лось послаблення гарантійної системи у рамках дого-
ворів Польщі з Румунією та Малої Антанти, яка була
міцнішою, завдяки польсько-румунським договірни-
ми зобов’язанням військового характеру 1926 р. Тому
набули нового стратегічного значення договори «Про
ненапад» між СРСР із сусідніми державами 1932 р.
Цим СРСР отримав значну дипломатичну перемогу,
не допустивши укладення договору на двосторонній
основі, у форматі СРСР, з одного боку, – сусідні краї-
ни – з іншого, що могло посилити політичний вплив
Польщі в Центральній Європі. Після укладення
польсько-німецького договору 1934 р., ще більше зрос-
ло значення гарантії для Польщі взаємного визнання
територіальної цілісності СРСР і Польщі. Проте, СРСР
мав змогу в односторонньому порядку цей договір
денонсувати, в разі вчинення контрагентом агресії [20,
438]. Відповідно, українські території у складі Польщі
й Румунії становили стратегічну цілісність як передп-
ілля, на підставі договору 1926 р., будучи гарантовані
договором між Польщею й СРСР «Про ненапад», втра-
чали своє стратегічне значення для оборони від Ра-
дянського Союзу. Проте, потенційно вони могли ста-
ти таким передпіллям, якби СРСР знайшов формаль-
ний привід денонсувати договір «Про ненапад». Та-
кий привід він вбачав у спробі Польщі 1938 р. анек-
сувати Тешинську Сілезію [21, 516]. Таке становище
українських територій у складі Польщі й Румунії сти-
мулювало інтерес до українського питання і Німеччи-
ни, і СРСР [22].

У 1930-х рр. виявилася глибока криза системи без-
пеки і найбільш небезпечною вона стала у Центральній
Європі, де сформувалися локальні союзи, з метою га-
рантування безпеки та стабільності. Ці союзи опинили-
ся у кризовому стані, адже їх головною метою при фор-
муванні було забезпечити сталість системи відносин в
Європі, а тому вони не були гнучкими до зміни полі-
тичної та соціальної ситуації. Так, у Польщі розгор-
нувся потужний український національний рух, який
зумовила економічна криза. Політика українізації в
УСРР та початок реконструкції економіки республіки
дали можливість Радянському Союзу заявляти, що в
його політико-правових рамках відбулося самовизна-
чення українців. Відтак, СРСР вважав себе повноваж-
ним говорити від імені українців на міжнародній арені.

У міжнародній політиці країни Європи 1930-х рр.
виявили як прагнення збереження механізмів гаран-
тування безпеки. Найбільш характерними приклада-
ми політики європейських держав у цьому напрямі
були намагання забезпечити гарантії суверенітету
Австрії від посягань Німеччини. Заради гарантування
безпеки Австрії, 17 березня 1934 р., за ініціативою
Італії було закладено формат Римських протоколів,
учасниками якого були Італія, Австрія й Угорщина [23,
161]. Цей формат виявився доволі закритим, оскільки
присутність в ньому Угорщини виключала присутність
держав Малої Антанти, які були налаштовані на стри-
мування Угорщини. Проте, завдяки цьому формату
суттєво послаблювався вплив у Центральній Європі
Франції, що змушувало її йти на зближення з Італією
у 1935 р. й поступитися територією в Північній Аф-
риці й у питанні завоювання Італією Ефіопії. Проте,
обидві держави об’єднали свої зусилля в Центральній

Європі проти експансіонізму Німеччини [24, 66–67].
Саме такий своєрідний симбіоз із далекими наслідка-
ми, якими було порушено повоєнну рівновагу в світі
створив Німеччині умови для маневру в питанні Цен-
тральної Європи. Отже, дві ключові держави-суб’єкти
Сен-Жерменського (Австрія) і Тріанонського (Угорщи-
на) договорів опинилися в італійській орбіті Римсько-
го протоколу, який гарантував непорушність політич-
ного устрою Центральної Європи.

Натомість блок Мала Антанта був спрямований на
забезпечення виконання Угорщиною умов Тріанонсь-
кого договору. Сен-Жерменським і Тріанонським дого-
ворами було гарантовано для Чехословаччини, Румунії
та Югославії їхні кордони з Австрією й Угорщиною та
саме існування цих держав, проте, ці договори не стосу-
валися решти протяжності кордонів держав Малої Ан-
танти. Залишалися актуальними питання гарантування
кордонів між Польщею й Чехословаччиною та Румунією
й СРСР. Гарантії цих ділянок кордонів було досягнуто
опосередковано договорами між Польщею й Чехосло-
ваччиною 1921 р., договором «Про ненапад» між
Польщею й СРСР, за яким кожна сторона залишала за
собою право денонсувати в односторонньому поряд-
ку договір, в разі якщо протилежна сторона вчинить
акт агресії. А кордон Румунії із СРСР було гарантова-
но польсько-румунськими договорами 1926 р., за
участі Франції. Крім того, між Францією і Чехословач-
чиною був договір 1924 р., який передбачав взаємодо-
помогу в разі агресії. Нарешті, чехословацько-німець-
кий кордон було гарантовано договором між Чехосло-
ваччиною і Францією 1925 р. в рамках локарнських до-
мовленостей. Відповідно, жодна із держав Малої Ан-
танти не мала комплексної гарантії своїх територіаль-
них меж. Тому складалися умови для постійної полі-
тичної гри навколо питання гарантій для цих держав.

Із укладенням 1933 р. між великими державами
Римського пакту стає очевидним, що мирні договори
потребують перегляду і тому постає питання пошуку
формул комплексних гарантій для держав Централь-
ної Європи. Першою такою формулою стає ідея
Східного пакту, яку реалізувати не вдається із-за неба-
жання Польщі й Німеччини. Крім того, зі сторони
Німеччини активно просувалась ідея укладення дво-
сторонніх гарантійних договорів і першим таким зраз-
ком був договір між Німеччиною і Польщею 1934 р.,
за яким сторони визнавали евентуальну наявність взає-
мних суперечностей, проте гарантували їх вирішення
у двосторонньому порядку.

Отже, в 1930-х рр. змінилося стратегічне значен-
ня українських етнічних територій у складі Польщі,
Чехословаччини й Румунії. Вони із територій, завдяки
статусу яких формувалися стратегічні гарантійні со-
юзи у Центральній Європі, перетворилися на території,
які за евентуальної перспективи військового проти-
стояння чи зміни конфігурації європейської політики,
могли стати обтяжуючими факторами. Будь-якої миті
центральноєвропейські гарантійні союзи, оскільки
могли стати неефективними, адже базувалися на
спільності кордонів держав, яка була досягнута завдя-
ки включенню до їх складу українських територій, то
могло постати питання перегляду статусу українських
етнічних територій. Це стимулювало інтерес до украї-
нського питання у Німеччини і СРСР. Відповідно, нех-
тування гарантіями прав українського народу на його
самовизначення у першій половині 1920-х рр. стало
основним фактором кризи всієї системи локальних
союзів, які гарантували безпеку Центральній Європі й
було однією з передумов глобальної кризи системи
безпеки.



208 ÃÓÐÆ²¯ÂÑÜÊ² ²ÑÒÎÐÈ×Í² ×ÈÒÀÍÍß        Âèïóñê 8/9 – 2014/2015

1. Шопенгауэр А. Собрание сочинений. – Т. 2. – М., 2001.
2. История международных отношений и внешней поли-

тики СССР / Под ред. Г. Фокеева. – Т. 1. – М., 1986.
3. Рупасов А. Гарантии безопасности, нейтралитет. СССР

и государства-лимитрофы в 1920 – начале 30-х гг. –
СПб., 2008.

4. Yoram D. War, Aggression and Self-Defence. – N.Y.;
Melbourn, 2003.

5. Easley E. The War over Perpetual Peace. – N.Y., 2004.
6. Нариси з історії дипломатії України / О. Галенко,

Є. Камінський, М. Кірсенко та ін.; під ред. В. Смолія. –
К., 2001.

7. Цвєтков Г.М. Міжнародні відносини й зовнішня пол-
ітика в 1917–1945 рр.: Навч. пос. – К., 1997.

8. Версальский мирный договор / Под ред. Ю. Ключнико-
ва и А. Сабанина. – М., 1925.

9. Тищик Б. Західноукраїнська Народна Республіка (1918–
1923). Історія держави і права. – Львів, 2004.

10. Никольсон Г. Как делался мир в 1919 г. – М., 1945.
11. Центральний державний архів вищих органів влади

України (далі – ЦДАВОУ). – Ф. 3766. – Оп. 1. – Спр. 104.
12. ЦДАВОУ. – Ф. 3766. – Оп. 3. – Спр. 8.
13. Ллойд-Джордж Д. Правда о мирных договорах: в 2 т.

– Т. 1. – М., 1957.
14. Zakonzedne 29. unora 1920, kterym se uvozuje Ustavni

listina Ceskoslovenske republiky // Centrum CEP pro
Ekonomiku a Politiku. – 2010. – № 83.

15. ЦДАВОУ. – Ф. 3766. – Оп. 3. – Спр. 2.
16. Политическое соглашение между Чехо-Словацкой рес-

публикой и Польской республикой, заключенное 6 нояб-
ря 1921 г. // Международная летопись. – 1924. – № 1.

17. Посол мира. Страницы из дневника лорда д’Абернон
(Берлин 1920–1926 гг.): в 2 т. – Т. 1. – М., 1931.

18. Польско-румынская секретная военная конвенция от 26
марта 1926 года, составляющая приложение к польско-
румынскому гарантийному договору от того же чис-
ла // Международная летопись. – 1925. – № 8–9.

19. Text of German-Polish agreement of january 26, 1934 // The
British War Blue Book. Documents concerning German-Polish
relation sand the outbreak of hostilities between Great Britain
and Germany on September 3, 1939. – Toronto, 1939.

20. Документы внешней политики СССР: в 24 т. – Т. 15. –
М., 1969.

21. Документы внешней политики СССР: в 24 т. – Т. 21. –
М., 1977.

22. The German White Paper / By C.H. Grattan. – N.Y., 1940;
Documents on German Foreign policy. 1918–1945. Series
D (1937–1945). – Vol. VI. – London, 1956.

23. Итало-австро-венгерская конференция в Риме. Прото-
колы, подписанные 23 марта 1936 г. // Мировое хозяй-
ство и мировая политика. – 1936. – № 5.

24. Наумов А. Дипломатическая борьба в Европе накануне
Второй мировой войны. – М., 2007.

Satskyi P.V. Ukrainian Question between World Wars and securi-
ty guarantees. In this article the Ukrainian issue in the context of the
international relations’ problem in the period between the First and
Second World Wars has been analyzed.
Key words: security guarantees, common border, «Ukrainian corri-
dor», the unions of guarantee.

Í. ². Çåìçþë³íà

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÊÎÎÏÅÐÀÖ²ß
ÏÎËÜÙ² Â Ì²ÆÂÎªÍÍÈÉ ÏÅÐ²ÎÄ:

ÏÐÎÑÂ²ÒÍÈÖÜÊÀ ÒÀ ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÀ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ

У статті аналізується просвітницька роль української коопе-
рації. Показані механізми реалізації просвітницького руху коо-
перативними діячами, а також політику польської влади до ук-
раїнського населення.
Ключові слова: Польща, кооперативна освіта, кооперативні
працівники, просвітницький рух.

Усвідомлення завдань кооперації, зумовлених
рівнем і потребами національного розвитку українсь-
кої спільноти, в умовах чужоземного поневолення,

допомогло західноукраїнським кооператорам знайти
адекватні форми діяльності в культурно-освітній сфері.
Найголовнішими серед них були видавництво україн-
ських книг і кооперативної періодики, бібліотечна
справа, організація культурно-освітніх заходів, прове-
дення освітньо-кооперативних курсів, заснування фа-
хових шкіл, матеріальна підтримка національних то-
вариств тощо. Необхідність громадської діяльності
кооперативів, спрямованої на захист і розвиток націо-
нальної культури, виховання національно-свідомих
членів суспільства, випливала з ідеологічно-організа-
ційних засад українського кооперативного руху. Так, у
збірнику правил та інструкцій, який 1928 р. підготува-
ли для членів адміністрації господарсько-споживчих
кооперативів службовці Ревізійного союзу українсь-
ких кооперативів (РСУК), вказувалося, що «коопера-
тив має бути для нашого народу школою культури,
добрих звичаїв і громадської моральності» й «у своїй
культурній діяльності має служити цілому загалові»
[1, 65–67]. «Піклування про щораз вищу культуру» та
«піднесення загальних і фахових знань селян», – виз-
начили одним із завдань кооперативних організацій
учасники VІІ Кооперативного з’їзду, що відбувся
1932 р. у Львові [2, 9–10].

Аналіз опрацьованих джерел засвідчує, що осно-
ви культурно-освітньої діяльності українських коопе-
ративних організацій закладалися одночасно з відрод-
женням системи української кооперації, тобто, прин-
цип поєднання економічної і культурної діяльності
починав втілюватися з перших днів існування коопе-
ративних установ. Зокрема, зразковий статут для госпо-
дарсько-споживчих кооперативів, розроблений 1922 р.
Крайовим ревізійним союзом, передбачав, що коо-
перативи мають «підносити заробітки господарств
членів спільним веденням підприємства», а також
«підносити культурний рівень своїх членів» [3]. По-
єднання господарської та культурно-просвітницької
діяльності кооперативів, на переконання Д. Коренця,
повністю відповідало завданням українського коопе-
ративного руху. «Метою кооперації, – наголошував він,
– має бути співпраця громадян, спрямована не лише
на покращення їх матеріального добробуту, але й на
захист соціальних, культурно-освітніх потреб, і,
врешті-решт, на збереження й духовний розквіт україн-
ського соціуму» [4, 262].

Діяльність кооперативних організацій у сфері про-
світництва розцінювалася організаторами кооператив-
ного руху не тільки як засіб піднесення культурно-ос-
вітнього рівня українського населення, але й як необ-
хідна умова успішного розвитку самої кооперації. Така
думка цілком обґрунтована, бо культурна непідготов-
леність широких мас до сприйняття нових соціально-
економічних ідей, безперечно, гальмувала розвиток
кооперативного руху. З іншого боку, у населення, об’єд-
наного в кооперативних організаціях, з поліпшенням
матеріального добробуту, зростали властиві для лю-
дини духовні потреби. А. Кущинський вважав, що «за-
довольнити ці потреби при допомозі своїх коопера-
тивних організацій» є «льогічним стремлінням скоо-
перованих мас» [5, 187]. Цю ж думку поділяв і
Ю. Павликовський [6,37].

Важливою запорукою успішної діяльності україн-
ських кооперативних організацій в культурно-освітній
сфері стало налагодження співпраці з іншими націо-
нальними громадськими товариствами, передусім,
«Просвітою», «Сільським господарем», «Рідною шко-
лою», «Союзом українок» тощо. Їхні завдання в роз-
в’язанні національно-культурних проблем у багатьох
аспектах збігалися з тими, що стояли перед коопера-
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цією. Ця співпраця була як активною (спільне прове-
дення різних заходів), так і пасивною (надання гро-
шової допомоги). Одним із напрямів просвітницької
діяльності кооперативних організацій стало піднесен-
ня загальноосвітнього рівня українського населення.
На кінець 1920-х рр. 29,2% населення у Львівському
воєводстві, 46 – Станіславському, 39,3 – Тернопільсь-
кому, 68,8 – Волинському, 71 – Поліському залишали-
ся неписьменними, що суттєво гальмувало національ-
но-культурний і економічний розвиток краю [7, 126].
Саме тому при кооперативах створювалися спеціальні
гуртки з ліквідації неписьменності. На початку 1927 р. у
Галичині такі гуртки працювали при 26 кооперативах.
Крім того, вони фінансово підтримували роботу спе-
ціальних секцій і курсів, створених при первинних осе-
редках «Просвіти» та «Рідної школи». Так, 1937 р.
РСУК виділив 300 зл. на курси, організовані «Союзом
українок» [8, 674], а, за підрахунками Б. Савчука, в
1933–1938 рр. «Просвітою» і «Рідною школою» у Га-
личині було організовано 700 таких курсів для 7,6 тис.
осіб [9, 57]. Крім цього, кооперативні активісти орга-
нізовували «науку читання і писання вдома», за прин-
ципом: «письменний – навчи неписьменного». У та-
кий спосіб кооператори втілювали в життя клич: «Че-
рез грамотність – до національної свідомості, гідності
та честі, до сили та слави рідної країни!», під яким
1937 р. підписалися діячі всіх національних установ,
на чолі з митрополитом А. Шептицьким.

Проте, слід зауважити, що просвітницька діяль-
ність української кооперації здійснювалася з метою
підготовки кваліфікованих кооперативних кадрів. Уже в
квітні 1921 р. ця проблема стала предметом обговорен-
ня одного із засідань ККОК, на якому прийняли рішен-
ня організувати постійно діючі місячні кооперативні
курси у Львові [10, 241]. Перший курс навчання (5 трав-
ня – 5 червня 1921 р.) прослухали 90 осіб, які «повер-
нулись у свої повіти і пожвавили практичну працю на
місцях», а деякі з них «скоро стали провідниками
відновленого кооперативного руху» [11, 327]. Курси
продовжували працювати впродовж наступних років,
проте, «велетенська праця української кооперації ви-
магала сотень, а то й тисяч свідомих громадсько-коо-
перативної місії, наскрізь ідейних і фахово добре виш-
колених людей». Тому Перший крайовий з’їзд украї-
нських кооператорів, що відбувся у Львові 9–10 черв-
ня 1921 р., прийняв рішення про необхідність нала-
годження чіткої системи кооперативної освіти. Пер-
шочерговим завданням у цьому напрямі було визначе-
но проведення союзами українських кооперативів
«вишколу кооператорів-організаторів» [12, 19].

Прагнучи надати дієву допомогу в організації ко-
оперативних курсів, Крайовий ревізійний союз восе-
ни 1922 р. підготував зразковий статут, за яким вже у
жовтні 1922 р. провели перші кооперативні курси у
с. Заболотові Станіславського воєводства. Відтоді ко-
оперативні курси почали систематично проводити всі
осередки кооперативів. Це добре простежується на
прикладі Коломийського ОСК. Так, двохтижневі кур-
си (12 осіб) відбулися у Коломиї в листопаді 1924 р., а
в лютому–квітні 1925 р. тут влаштували уже шести-
тижневі курси (24 особи), в лютому–березні 1926 р.
такі ж курси цим ОСК були організовані в Косові (10
осіб), в липні–серпні 1929 р. – у Коршеві Коломийсь-
кого повіту (18 осіб ) [13]. На теренах українських воє-
водств організація таких курсів здійснювалася за
підтримки і під контролем Інспекторату РСУК. Уже в
1928–1929 рр. тільки у Волинському воєводстві відбу-
лися 6 двотижневих, т. зв. «агітаційних» курсів, які
прослухали 179 осіб, та 8 місячних курсів для 248 осіб.

Результативність роботи курсів високо оцінювали самі
курсанти. 14 грудня 1928 р. дирекція РСУК отримала
такий лист-подяку: «Ми, нижче підписані слухачі коо-
перативних курсів в Ковелі на Волині, шлемо щиру
подяку за улаштування курсів і бажаємо РСУК мати
великі засоби для улаштовання таких курсів, як наші,
щоб ширші кола українського населення, а особливо
селяни, могли добути собі освіту в кооперативнім на-
прямку!» [14, 79].

Проблема організації кооперативних курсів була
в центрі уваги з’їзду кооперативних інструкторів, скли-
каного в жовтні 1929 р. у Львові. Учасники з’їзду ух-
валили програму вдосконалення системи кооператив-
ного просвітництва. Вона передбачала подальше роз-
гортання масової кооперативно-просвітницької робо-
ти за наступною схемою: 1) «для дошколу практикую-
чих робітників» і їх «кооперативного усвідомлення» у
селах влаштовувати тижневі агітаційні курси, т. зв.
«школи кооперативної грамоти» (в програму входило
навчання основ кооперації, ветеринарії, українознав-
ства); 2) для книговодів, крамарів, справників, скарб-
ників і членів спостережних рад влаштовувати спеціа-
лізовані двохтижневі курси; 3) для підготовки квалі-
фікованих фахівців – організовувати три- або шести-
місячні курси [14, 3]. Кооперативна преса 1930-х рр.
рясніла повідомленнями, які свідчать, що практично
всі осередки українських кооперативів брали активну
участь в кооперативно-просвітницькій діяльності,
шляхом організації курсів. Так, 5–26 грудня 1935 р.
проведено курс дошколу книговодів у Сокалі;
2–20 грудня – книговодів у Бродах; 18 листопада –
28 грудня – книговодів і крамарів у Рогатині; 16 груд-
ня 1935 р. – 1 лютого 1936 р. – книговодів і крамарів у
Станіславі; 6–19 грудня 1938 р. – крамарів у Товстім.
Загалом, у 1931–1938 рр. ПСК (ОСК) у селах і містеч-
ках краю провели 250 курсів, які прослухали 7457 осіб.
Тільки 1938 р. фахову підготовку на таких курсах здо-
були 3695 осіб [14].

У 1930-х рр. ініціаторами проведення кооператив-
но-освітніх курсів часто виступали й низові коопера-
тиви. Так, кооператив «Подільська пасічнича спілка»
в Тернополі двічі провів півторамісячні пасічницько-
садівничі курси, заняття на яких вели кращі знавці цієї
справи з товариства «Сільський господар». В органі-
зації курсів активну участь брали й місцеві осередки
українських громадських організацій. Зокрема 1935 р.
господарський курс у Раві Руській організували
спільними зусиллями філія «Просвіти» і ПСК. У
с. Жаб’ю Станіславського воєводства в організації
курсів взяли участь кооператив «Український народ-
ний дім», районна молочарня, осередок товариства
«Луг» і кружок «Рідної школи». Трьохмісячні курси у
с. Добрянах Стрийського повіту 1937 р. організували
філія «Сільського господаря» і ОСК [15, 494].

Кооперативні курси проходили під постійним кон-
тролем з боку місцевих органів адміністрації та держ-
безпеки. Їхні організатори зобов’язувалися представи-
ти поліції навчальні плани і програми курсів, за дот-
риманням яких пильно стежили представники влади.
Якщо ж траплялися відхилення, то відразу слідували
зауваження і курси могли заборонити. Так, косівський
староста 1925 р. у донесенні до воєводи повідомляв,
що кооперативні курси того року мали «політичний
характер», тому староство заборонило їхнє проведен-
ня. Своєю чергою, у с. Турка Львівського воєводства
1927 р. місцевий староста мотивував відмову їхнього
проведення «епідемією тифу», а волинський воєвода
в 1929–1930 рр. не дозволяв проводити курси взагалі
без будь-яких пояснень [15, 85].
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Представники владних структур часто вдавалися
до відвертих провокацій у цій сфері. Так, на початку
1925 р. в Луцьку поліція заарештувала всіх слухачів
кооперативних курсів, влаштованих «Просвітою», зви-
нувативши їх в «антидержавній» пропаганді. Щоб вип-
равдати цей акт, польська преса оголосила учасників
«небезпечними агітаторами», які пройшли спеціальну
підготовку у Харкові та приїхали до Польщі для «про-
ведення підривної роботи», хоч усі вони були мешкан-
цями навколишніх сіл. Подібні випадки трапилися
1928 р. у Ковелі та 1929 р. – Сарнах і Кобрині, де слу-
хачі кооперативних курсів були заарештовані, за зви-
нуваченням в антидержавній діяльності, хоча курси
проводилися з метою підготовки кваліфікованих коо-
перативних фахівців [16, 80].

Для поглиблення кооперативної ідеї серед місце-
вих провідників кооперативного руху, РСУК вирішив
проводити влітку так звані «вакаційні курси». 1935 р.
вони відбулися в Косові, 1936 р. – Ямному, 1937 р. –
Гребенові. Найвдалішим видався ІV вакаційно-відпо-
чинковий курс 11–30 липня 1938 р. у Ворохті. Слуха-
чам було прочитано лекції з теорії і практики коопера-
тивної роботи – «Значення кооперації і актуальність
кооперативної проблеми» (Ю. Павликовський); «Ідео-
логія кооперативного руху» (О. Луцький); «Про коо-
перацію в Галичині» (І. Витанович); «З початків коо-
перативного руху в Галичині» (А. Жук); «Стан закупі-
вельно-збутової кооперації» (І. Грабар); «Стан креди-
тової кооперації» (І. Ольховий); «Наша споживча коо-
перація в 1937 р.» (М. Квасниця); «Роль жінки в про-
паганді кооперативної ідеї» (І. Гладка) тощо. Органі-
затори мали на меті ознайомити учасників з основами
кооперативної ідеології та здобутками української коо-
перації в краї [19].

Однією з передумов успішного розвитку українсь-
кої кооперації мав стати перехід керівництва коопера-
тивною роботою в руки кваліфікованих фахівців. Спе-
ціалістів середньої ланки для роботи в кооперативних
установах краю готували чотирирічна кооперативна
гімназія в Кременці, однорічні школи в Яворові та
Стрию, які знаходилися під опікою «Рідної школи»,
рільнича школа товариства «Просвіта» в Милованні,
сільськогосподарський ліцей у Черниці, державний і
приватний кооперативні ліцеї у Львові [20, 59]. Фахо-
вими кадрами вищої категорії українські кооперативні
установи поповнювалися за рахунок випускників еко-
номічно-кооперативного факультету Українського тех-
нічно-господарського інституту при Українській гос-
подарській академії в Подєбрадах (Чехословаччина).
Про зростання фахового потенціалу українських коо-
перативних організацій свідчать кадрові зміни в «Цент-
росоюзі». Якщо 1925 р. лише 40% його службовців
мали спеціальну освіту, то 1938 р. 16,3% його праців-
ників мали вищу, 52,1% – середню та однорічну тор-
гівельну освіту, а 31,5% службовців пройшли підго-
товку на кооперативних курсах [21, 5].

Таким чином, українська кооперація у міжвоєн-
ний період мала реальний позитивний вплив на всі
сфери суспільно-економічного життя Західної Украї-
ни. Кооперація втягувала населення в товарно-грошові
відносини, прилучала до новітніх технологій та пере-
дових європейських методів господарювання. Все це
сприяло внутрішньому згуртуванню українства, а
відтак, ставало важливою передумовою підвищення
соціально-економічного рівня життя. Піднесення коо-
перативного руху в Західній Україні яскраво засвідчу-
вало здатність українців вміло поєднувати природну
працелюбність, із прагненням та готовністю запровад-
жувати економічні новації у свою господарську

діяльність. Завдяки цьому, кооперація зуміла подола-
ти всі перешкоди з боку польської влади.
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Проаналізовано становлення та функціонування білоруської полі-
тичної еміграції в Чехословаччині міжвоєнного періоду. Відзначе-
но, що незначний білоруський міжвоєнний емігрантський політич-
ний осередок був переважно студентським та розподілявся на два
політичних табори, робота яких була скерована відповідно до так-
тики та стратегії як радянської, так і незалежницької.
Ключові слова: білоруська еміграція, білоруське студентство,
Білоруський закордонний архів, білорусознавство, ЧСР.

Пошуки кращої долі у всі часи – безпеки існуван-
ня, комфортного житла та побуту, кращого життя для
себе та своїх дітей, професійного визнання – ось що
зривало, зриває й буде зривати з місця багатьох лю-
дей. Не оминуло це й білорусів у неспокійні 1920–
30-і рр. Опинившись між Польщею та Росією, певна
частина з них зробила вибір саме на користь еміграції.
Білоруська міжвоєнна еміграційна тематика, в цілому,
є порівняно добре розробленою. Найбільш плідно пра-
цюють у цій царині білоруські фахівці В. Ляховський
[1], А. Сідарєвіч [2], М. Трус [3] українські дослідни-
ки О. Зубко [4] та О. Ямкова [5], а також польський
історик Д. Міхалюк [6]. Мета цієї статті – аналіз ста-
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новлення та функціонування білоруської політичної
еміграції в Чехословаччині міжвоєнного періоду.

На початку 1920-х рр. Чехословацька Республіка
(ЧСР) простягла руку допомоги не тільки українській,
але й білоруській еміграційній громаді, що опинилася
за межами Батьківщини. Завдяки матеріальній допо-
мозі Президента ЧСР Т. Масарика та керівництва цієї
країни, «Руської допомогової акції», чимало білорусь-
ких «вигнанців» отримали притулок, змогу здобути
освіту, зберегти культурні та національні традиції, роз-
винути літературу, мистецтво та видавничу діяльність
рідною мовою. Осіли тут й представники Білоруської
Народної Республіки, після фактичної ліквідації біло-
руського політичного представництва в Каунасі (Лит-
ва). Відтак, Чехословаччина стала чи не найголовні-
шим центром суспільного та культурного життя всієї
білоруської еміграції. Найбільше політично свідомих
білорусів «зупинилися» в її столиці – Празі. Своєю
політичною діяльністю «білоруські пражани» намага-
лися охопити не тільки співвітчизників, але й активі-
зувати суспільну та культурну роботу всіх національ-
них вогнищ білорусів за межами Батьківщини.

За своїм соціальним складом білоруська політич-
на еміграція була переважно селянською. Згідно біло-
руського громадсько-політичного діяча та філософа
Т. Гриба, в загальній масі студентів з колишньої Ро-
сійської імперії, «вигнанців» з Білорусі нараховувало-
ся біля 300 осіб [7, 114]. Умовно їх усіх можна було
розділити на дві категорії: так звані «космополіти» (або
«особи російської національності») та «народники».

Перші – студенти колишніх Російських універси-
тетів, котрі складали майже половину всіх вихідців з
Білорусі. З причин політичної та економічної неста-
більності, зумовлених громадянською війною, вони
змушені були емігрувати до інших країн. До ЧСР ця
категорія білоруських емігрантів почала прибувати з
кінця 1919 р.. Потрібно відзначити, що серед цієї ка-
тегорії емігрантів були прихильники різних політич-
них течій російської антибільшовицької опозиції: від
монархістів до республіканців, від правих російських
націоналістів до лівих соціалістів, були й «зміно-
віхівці», котрі почали шукати відразу порозуміння з
більшовиками. Деякі з них входили до складу «Союзу
громадян РСФРР» – організації, що об’єднувала при-
хильників радянської влади й усіляко матеріально
підтримувалася через радянське дипломатичне пред-
ставництво у Празі. Однак в більшості це були люди з
невизначеними політичними уподобаннями, з низьким
рівнем національної свідомості, котрі приїхали до Че-
хословаччини здобути вищу освіту. Важко визначити
характер і зміст їх суспільно-культурного життя в чужій
країні, хоча слід відзначити, створену 1925 р., Спільно-
ту студентів малоросів і білорусів – «Єдність російсь-
кої культури». Ця організація відстоювала старий міф
про «три гілки єдиного народу» і вороже ставилася до
білоруських та українських національних організацій,
вважаючи їх носіями «федерал-сепаратиської ідео-
логії» [8, 19].

Своєю чергою, «народники» потрапляли до ЧСР
за рекомендаціями «Товариства білоруської школи у
Вільно» (нині – Вільнюс), «Білоруського представницт-
ва у Ковно» (нині – Каунас), Білоруського відділу
Міністерства просвіти Латвії. Відомі навіть факти, коли
окремі студенти скеровувалися до чехословацьких
«вузів» за рекомендаціями Комісаріату просвіти Біло-
руської Радянської Соціалістичної Республіки. Основ-
на маса абітурієнтів приїхала сюди в 1921–1923 рр.
Матеріальна підтримка чехословацького керівництва
та Чесько-українського громадського комітету допо-

моги студентам, дозволили білорусам здобувати осві-
ту безкоштовно й отримувати стипендії. Крім Праги,
білоруси могли навчатися у навчальних закладах Брна,
Братіслави, Пшібрама та інших міст ЧСР, а також у
вищих начальних закладах, створених українськими
політичними емігрантами – Українському вищому пе-
дагогічному інституті ім. М. Драгоманова в Празі,
Українській Господарській академії в Подєбрадах,
Українському вільному університеті тощо.

Значну роль у консолідації білоруської еміграції в
ЧСР відіграв ветеран білоруського національно-виз-
вольного руху М. Вєршинін (1878–1934) [9, 1–20]. Він
був учасником революційних подій 1905–1907 рр. у
Білорусі та, прагнучи уникнути репресій з боку царсь-
кого режиму, емігрував до Австро-Угорщини, а зго-
дом на постійне місце проживання перебрався до Пра-
ги. Проте, він ніколи не втрачав зв’язків з Батьківщи-
ною. Так, одним із «політичних шляхів» М. Вєршині-
на була переписка з редакцією газети «Наша Ніва». Ще
в кінці 1920 р., він як повноважний білоруський пред-
ставник зініціював створення у Празі Білоруської гро-
мади, основу якої склали студенти.

Існують також відомості із тогочасної періодики,
що моральну підтримку землякам надавав відомий
славіст та етнограф, професор Празького Карлового
університету Є. Ляцький, котрий був родом з Мінської
губ. [10, 23].

У 1920-х рр. все активніше почала виявлятися гро-
мадська та культурна діяльність «свідомого» білорусь-
кого студентства ЧСР. На початку 1922 р. в Празі ви-
ник перший білоруський студентський гурток ім. Ф. Ска-
ріни. Восени того ж року створена й студентська фі-
лія Білоруського селянського союзу, а в 1923 р. – ска-
утська організація «Білоруський Сокіл». Варто відзна-
чити той факт, що білоруські студенти в ЧСР не були
згуртовані навколо якоїсь однієї координуючої сусп-
ільно-політичної організації. Так, прихильники лівих
соціалістів (есерів), на чолі з Т. Грибом, були згрупо-
вані в Об’єднання білоруського прогресивного студен-
тства. Друкованим органом цього Об’єднання був жур-
нал «Перевясла». Студенти з правими, більш радикаль-
ними переконаннями, згуртувалися навколо Білорусь-
кого селянського союзу, на чолі з відомим білорусь-
ким філологом Я. Станкєвічем. Друкованим органом
цієї групи був журнал «Беларускі студэнт». Значно мен-
шими за кількістю та впливом були Гурток «незалеж-
ників», «Вольная грамада», Гурток білорусів-марксис-
тів, Прихильники християнської демократії. 1924 р. у
Празі постав навіть «Союз громадян БРСР» (його по-
ява була спричинена «політикою білорусизації»). Дру-
кованим органом цієї прорадянської організації став
журнал «Прамень».

«Союз громадян БРСР» виник у чехословацькій
столиці невипадково. Він був «першою ластівкою» у
політиці розколу білоруської політичної еміграції в
ЧСР, що проводилася більшовиками. До Чехословач-
чини, під пильним наглядом більшовицької партії, ске-
ровувалися представники наукової та творчої інтелі-
генції СРСР і БРСР. Так, 1925 р. ЧСР «відвідали», у
складі радянської письменницької делегації, відомі
білоруські літератори Я. Купала, Т. Гартний, М. Ча-
рот, М. Зарецький, котрі зустрілися з білоруськими
студентами празьких вишів. У 1926 р., у складі деле-
гації Академії наук СРСР, до Праги приїздив дійсний
член Інституту білоруської культури, відомий білорусь-
кий філолог, академік Ю. Карський, який теж мав
зустрічі з представниками білоруської політичної емі-
грації в ЧСР, зокрема із Є. Ляцьким та Я. Станкєвічем.
На академічну конференцію з реформи білоруського
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правопису й абетки, що відбулася 1926 р. у Мінську,
приїздили В. Ластовський – ідеолог й ідейний натх-
ненник білоруських есерів і В.Жилка – білоруський
поет й одночасно один із редакторів журналу «Пере-
вясла» [11, 24].

Не менша роль в консолідації білоруської міжвоє-
нної політичної еміграції ЧСР належала й лідерам то-
дішнього національного руху – П. Кричевському
(1879–1928), В. Захарці (1877–1934), В. Ластовсько-
му (1883–1938). Наприклад, впродовж 1922–1925 рр.
останній особисто надавав значні грошові кошти для
підтримки суспільної та культурної ініціатив білорусь-
ких студентів [12, 8].

20 серпня 1924 р. у Празі було створене Об’єднан-
ня білоруських студентських організацій Західної Біло-
русі та еміграції (ОБСО). Ця організація мала на меті
об’єднати всіх без винятку білоруських студентів-емі-
грантів, на основі «академічної взаємодопомоги». В
різні часи Об’єднанням кермували М. Гузовський,
Ч. Лавський, Т. Гриб, М. Вітушка та ін. Спершу, через
те, що ліворадикальні елементи намагалися викорис-
тати нову організацію як політичну трибуну, ОБСО не
могло «охопити» всіх білоруських студентів і не знай-
шло підтримки всіх білоруських студентських гуртків.
У вересні 1924 р. на VII конгресі Міжнародної конфе-
дерації студентів (СІЕ) у Варшаві, де був присутнім
представник ОБСО В. Жилка, білоруське студентське
представництво не змогло «пробитися» до складу СІЕ.
На заваді стала протидія російських і польських сту-
дентських еміграційних делегацій.

Все ж ОБСО поступово позбавлялося надмірної
політизації та зуміло згуртувати навколо себе біля 500
студентів, розпорошених у всій Європі та США. Прий-
шло до нього і міжнародне визнання. В червні 1926 р.
у Празі відбувся VIIІ конгрес Міжнародної конфеде-
рації студентів (СІЕ) і саме тоді білоруських студентів
було прийнято до її складу. Найбільш продуктивним
періодом діяльності ОБСО стали 1927–1929 рр. Зок-
рема ОБСО відстоювало політичні та соціальні права
студентської еміграційної молоді, рішуче критикува-
ло й засуджувало «полонізацію» західнобілоруських
шкіл та репресії в БРСР щодо інтелігенції в 1930-х рр.
Мало Об’єднання і свій друкований орган – «Бюле-
тень ОБСО», що виходив французькою мовою.
Відсутність належного фінансування, зрозуміло, по-
значилася на роботі організації, бувало не вистачало
коштів, щоб спорядити делегатів на черговий конгрес
СІЕ або скерувати спортсменів на студентську олімпі-
аду. На початку 1939 р. ОБСО офіційно було ліквідо-
вано [13, 198–198 зв.]. Частина білоруських студентів
була також учасниками Кирило-Мефодіївської ліги,
зокрема сюди входили студенти християни-демокра-
ти. З-поміж них, Я. Станкєвіч, А. Клімовіч та інші виїз-
дили в 1924 р. до чеського м. Велеграду для участі в
V Уніатському християнському конгресі.

Того ж року у Празі постала й «Білоруська рада»,
очолювана В. Захаркою. Ця суспільно-політична органі-
зація, крім безпосередніх, виконувала також функції
культурного провісника. При «Білоруській Раді» було
створено драматичний гурток, на чолі з Л. Зайцем. 18
жовтня 1924 р. в празькому передмісті Юзефові відбу-
лася театральна прем’єра цього гуртка демонстрацією
п’єси Ф. Олехновіча «Пташка щастя». Білоруський
драматичний гурток виступав і на сценах чехословаць-
кої столиці. Припинили його діяльність фінансові труд-
нощі наприкінці 1925 р. Лише рік при «Білоруській
Раді» проіснував і спільний українсько-білоруський
хор, під керівництвом Старавєра. В травні 1925 р. у
Празі виникло ще одне білоруське товариство – Біло-

руське (Кривіцьке) товариство ім. Ф. Скаріни, на чолі
з молодим істориком М. Ільяшевічем. Друкованим
органом товариства став часопис «Іскри Скаріни».

За підтримки Українського Соціологічного інсти-
туту, 1927 р. у Празі відкрився також «Білоруський
науковий кабінет», а 1928 р. – «Білоруський закордон-
ний архів». Завдяки їм, вперше на еміграції, на про-
фесійному ґрунті почала збиратися та систематизува-
тися інформація з історії національно-визвольного руху
1917–1920 рр., з історії країни загалом, з культури,
економіки та природознавства Білорусі. В 1930 р. БНК
був ліквідований за браком коштів, а його фонди по-
трапили до сховища Слов’янської бібліотеки. На-
томість БЗА зумів протриматися до 1938 р., нарахову-
ючи на той момент 15 тис. одиниць зберігання. Після
Мюнхенської змови він органічно увійшов як окрема
одиниця до складу Слов’янського архіву.

Крім В. Ластовського, білоруську міжвоєнну полі-
тичну еміграцію фінансово підтримували культурний
діяч, культуролог, підприємець В. Русак і вчений І. Єрма-
ченко. Наприклад, за фінансової підтримки В. Русака
1935 р. у ЧСР був проведений грандіозний фестиваль
українсько-білоруської пісні [14, 4–14]. Варто сказати й
декілька слів про потужну на той час видавничу
діяльність білоруської міжвоєнної політичної еміграції.
Найбільш же помітним виданням цього періоду в Празі
стала книга П. Кричевського – «Закордонна Білорусь»,
надрукована 1926 р. Своєю чергою, згаданий підприє-
мець В. Русак не тільки видав упродовж 1930-х рр.
білоруський державний герб Пагоню, географічно-ет-
нографічну карту Білорусі, але й книгу «Білоруські
(кривіцькі) пісні для соло, дуету, квартету під акомпа-
немент фортепіано та 4 народні танці» [15, 196].

Напередодні Другої світової війни частина біло-
руських політичних емігрантів скористалася прикла-
дом багатьох представників української діаспори й
також емігрувала на Американський континент. На-
томість інша частина була змушена пристосуватися до
нових обставин існування в ЧСР. Втім, суттєвого відто-
ку представників білоруської міжвоєнної політичної
діаспори з цієї країни зафіксовано не було.

Отже, в 1920-х рр. молода Чехословаччина була
чи не найголовнішим європейським центром суспіль-
ного та культурного життя всієї білоруської еміграції.
За винятком невеликої кількості власне представників
білоруської політичної еміграції, білоруська діаспора
в ЧСР переважно складалася зі студентів цієї країни,
але селян за соціальним статусом. Ця різниця у со-
ціальному складі суттєво вирізняла білоруську діас-
пору від української чи російської. При цьому біло-
руська міжвоєнна політична еміграція в ЧСР нарахо-
вувала лише біля 300 осіб, які умовно поділялися на
дві категорії – так званих «космополітів» і «народ-
ників». Хоча білоруська міжвоєнна політична емігра-
ція не була такою строкатою, як українська чи російсь-
ка. Її більше можна назвати поміркованою, хоча як і
українська, уникнути явища «зміновіхівства» вона не
змогла. Загалом, білоруська діаспора в ЧСР відрізня-
лася від інших тим, що все ж намагалася в більшості
рухатися тим же фарватером, що й українська, але в
значно поміркованішому варіанті.
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ÏÈÒÀÍÍß ÁÀÍÎÂÈÍÈ ÑËÎÂÅÍ²¯ Â ÏÎÃËßÄÀÕ
ÑËÎÂÅÍÑÜÊÎÃÎ ÏÎË²ÒÈÊÓÌÓ (1937–1940 ðð.)

Стаття розглядає основні течії в словенській політиці щодо
питання про автономію Словенії. Погляди змінилися після подо-
лання політичної кризи, пов’язаної з вбивством короля Олексан-
дра, що поставило питання бановини Словенії, за умов послаб-
лення національного унітаризму та суворої державної централ-
ізації Першої Югославії наприкінці 1930-х рр.
Ключові слова: Перша Югославія, бановина, Словенія, клерика-
ли, ліберали, комуністи.

Невирішеність національного питання та його на-
пруженість були головною характеристикою політич-
ного життя Першої Югославії від першого дня її існу-
вання. Вузлові проблеми частково перейшли їй у спа-
док ще від Австро-Угорщини. Якщо чехи, словаки,
угорці, серби та українці жили в межах своїх королівств
або адміністративних одиниць імперії, що співпадали
з етнічними межами, хорвати та словенці цього не
мали. Словенські землі були ще із середньовіччя по-
ділені на 5 суто адміністративних провінцій у складі
Австрійського ерц-герцогства. Зі свого боку, хорвати
прагнули поєднати Хорватію, Славонію та Далмацію
в єдину країну, на основі «національного права», сло-
венці теж прагнули Об’єднаної Словенії (так вони іме-
нували свою головну національну програму). Хорва-
ти досягли своєї мети в кордонах Першої Югославії,
але словенці ні.

Ще 1868 р. словенська Фріулія, що перебувала у
Королівстві Ломбардія-Венеція, відійшла від Австрії
до Італії. Додатково, коли троїстий Західний фронт
зазнав поразки, Австрія, яка за суттю перемогла Іта-
лію на Сочанському фронті, була вимушена відступи-
ти й італійці окупували величезну територію Словенії,
тобто, все Примор’я та західну Крайну, виставивши
передові блокпости в 25 км на захід від Любляни. У
свою чергу, австрійці зробили все, щоб відрізати від
Словенії Карінтію. Ці дві частини словенських земель
були віддані Італії й Австрії, за рішеннями Паризької
мирної конференції, та закріплені в Нейї та Рапалло.

Крім цього, від Словенії відрізали також землю на
сході, що увійшла до Угорщини, згідно Сен-Жерменсь-
кого договору. Cловенці втратили 40% територій, що
залишилися за межами Першої Югославії.

Хорвати також відчували загрозу з боку Італії, яка
намагалася взяти під свій контроль всю Далмацію, з
центром у м. Рієка, особливо після підписання Римсь-
кої угоди 1924 р. Аби нейтралізувати італійський тиск,
який почався ще у листопаді 1918 р., хорвати та сло-
венці, незважаючи на провал переговорів про май-
бутній федеративний устрій нової держави, у грудні
1918 р. погодилися на входження у спільне Королівство
сербів, хорватів і словенців, і знов зазнали поразки у
червні 1921 р. в Установчих зборах Королівста, коли була
прийнята Конституція, що узаконила централізовану
конституційну монархію під егідою династії Kaгер-
гієвичів, в основі національної політики якої був покла-
дений унітаризм – ідея «триєдиного, триплемінного
югославського народу». Словенські землі були знов роз-
ділені на Люблянську та Мариборську області. Однак
кульмінації королівська антинаціональна політика досяг-
ла після державного перевороту 6 січня 1929 р.

За адміністративною реформою 1929 р., Королів-
ство СХС було перейменовано в Королівство Югосла-
вія, були створені нові адміністративні одиниці – ба-
новини (губернаторства, намісництва), що іменували-
ся за найбільшими річками відповідних регіонів. Так,
югославська частина території Словенії була об’єдна-
на в Дравській бановині. У вересні 1931 р. король да-
рував народові нову конституцію, яка продовжила пе-
ріод інтегрального югославізму.

Після вбивства короля Олександра в Марселі
1934 р., наступив останній період режиму коаліції сер-
бського радикала М. Стоядіновича, який заснував у
1935 р. загальнонаціональний Югославський ради-
кальний союз (далі – ЮРС), в якому поєднувалися ко-
лишня сербська Національна радикальна партія, Сло-
венська Народна партія (далі – СНП) та Югославська
мусульманська організація. Головним питанням внут-
рішньої політики уряду залишалося хорватське націо-
нальне питання. На виборах в грудні 1938 р. опозиція,
що згуртувалася навколо хорватського лідера В. Мач-
ка, отримала майже половину голосів. Новий прем’єр
Д. Цветкович, разом з В. Мачком, 26 серпня 1939 р.
уклали угоду (далі – угода Цветковича-Мачка), за якою
було створено бановину Хорватію, що вмістила всі
історичні хорватські землі. Після проголошення бано-
вини Хорватії, представники Словенії почали вимага-
ти таку ж ступінь автономії.

Проблему автономії у вигляді бановини Словенії
досліджували кілька словенських і хорватських
фахівців, аналізуючи аспекти Октройованої консти-
туції, угоди Цветковича-Мачка та законів, які з неї вий-
шли [1; 20; 23], але вивченню питання про відношен-
ня до бановини Словенії різних словенських політич-
них таборів присвячено недостатньо уваги. До 1991 р.
історіографія, здебільшого, присвячена робітничому
та комуністичному рухові в Словенії, а всі політичні
зусилля легальних партій Першої Югославії вивчали-
ся лише як підґрунтя для діяльності КПЮ. Тільки після
здобуття незалежності Словенії, це питання підняв на
науковому семінарі «Словенці та держава» найвизна-
ніший словенський історик Я. Прунк [18]. З коротки-
ми оглядами проблеми виступив і Ю. Перовшек, спо-
чатку 1997 р. на сімпозіумі «Словенські тридцяті
роки», а потім в оглядовій статті про відносини сло-
венців з югославською спільнотою [13; 14], вивчаючи
одночасно відношення лібералів, клерикалів та ко-
муністів до бановини Словенії [12].
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Джерелом для дослідження цієї проблеми є зако-
ни про бановину Хорватію [25–26; 28–29], видані
архівні документи справи бановини Словенії в Архіві
республіки Словенія [6]. Також важливе значення ма-
ють документи, виступи та мемуари словенських полі-
тичних діячів, які готували офіційні документи для
прийняття партійних рішень [2; 7; 9; 10; 16; 21]. Од-
нак головним джерелом є партійний друк – газети
«Словенець» (Slovenec), «Ранок» (Jutro) та ін., які вис-
вітлювали програмні ідеї, політичні заходи, виступи
та доповіді політичних діячів. Доцільним є аналіз ос-
новних течій у словенській політиці щодо питання
автономії, що змінилися після подолання політичної
кризи, пов’язаної з вбивством короля Олександра, та
відношення клерикалів, лібералів та комуністів до ідеї
бановини Словенії, особливо після створення банови-
ни Хорватії, в умовах послаблення національного уні-
таризму та централізації Першої Югославії наприкінці
1930-х рр.

За проведення державно-адміністративної рефор-
ми в перейменованій державі Югославії, 1929 р. було
створено 9 нових адміністративно-територіальних оди-
ниць – бановин (дослівно – намісництв), що були сфор-
мовані за суто політичними, а не традиційно-історич-
ними критеріями та іменувалися за найкрупнішими
річками у відповідних регіонах. Так, словенські землі
увійшли в Дравську бановину зі столицею в Любляні.
Бановини являли собою специфічний спосіб адміні-
стративної децентралізації Королівства Югославії,
щоби завуалювати жорстку національну уніфікацію.
Незважаючи на свої статутні повноваження, гаранто-
вані у сфері загального управління, бановини підпо-
рядковувалися центральним органам влади.

Самостійний національний розвиток у першій по-
ловині 1930-х рр., за умов диктатури, було практично
унеможливлено. Вирішення національного питання
відсувалося на невизначене майбутнє. Вся політична
боротьба відійшла на рівень захисту культури та на-
ціональної початкової загальної освіти, а політичні
дебати, здебільшого, йшли у пресі. Політичні табори
словенського політикуму різним чином відносилися до
державно-адміністративного централізму та націо-
нальної уніфікації, що було жорстко закріплено в Ок-
тройованій конституції 1931 р. Всі течії словенського
політикуму боролися за виживання свого народу, але
мали для цього різні методи, що відзеркалювали го-
ловні програмні ідеї та погляди відповідних соціаль-
них прошарків на майбутнє словенського народу.

Члени СНП були прибічниками федерального ус-
трою держави, що базувався б на визнанні національ-
ного принципу створення внутрішніх автономій все-
редині Королівства Югославії (в Словенії їх іменува-
ли автономістами-федералітами). Для того, щоби мати
можливість впливати на внутрішню політику в державі,
СНП пішла на поступки щодо своїх програмних ви-
мог і 1935 р. увійшла до ЮРС. У свою чергу, лібера-
ли, члени Югославської Національної партії, були уні-
таристами – завзятими прибічниками національної
югославської асиміляції та централізованого устрою.
Натомість словенська фракція Коммуністичної партії
Югославії (далі – КПЮ) категорично перейшла на
позиції словенського націоналізму ще 1923 р., але вона
не була легальною і не мала можливості суттєво впли-
вати на політичні рішення державного рівня.

Після вбивста короля Олександра, у 1935–1937 рр.
ідею словенської автономії було майже забуто. Тільки
деякі окремі виступи партійних діячів висвічували пози-
ції партій щодо цього. Як вже було згадано, з 1935 р. в
державі правляча партія була тільки одна – ЮРС, який

складався з національних партій різних частин Юго-
славії, що підписали коаліційну угоду з колишньою сер-
бською Радикальною партією. Словенська фракція ЮРС
– а саме СНП – в основному, задовольнялася тільки ви-
могами принципу рівності словенців, хорватів і сербів,
що наближало її до лібералів та офіційно визнаної ідео-
логічної лінії [Slovenec, 1935, 26 junij].

СНП нагадала про свою первинну національно-
політичну програму словенської автономії в заяві, яку
оприлюднила партійна газета «Словенець» 20 лютого
1936 р. Стосовно словенської національної індивіду-
альності було сказано наступне: «Ми не являємо со-
бою творіння Югославії ані як іноземна національна
меншина, тому що ми споріднені з сербами і хорвата-
ми, ані як найменша частина якогось в примарній уяві
існуючого югославського народу, ми є словенський
народ, який, незалежно від того, наскільки він малий,
з обома іншими братськими народами в цілому по-
вністю рівноправний, і ніхто не має правa потребува-
ти від нього асимілюватися з чисельно переважаючи-
ми народами на шкоду собі і пожертвувати своєю влас-
ною мовою, своєю культурою та світоглядом, а також
своїми природними і моральними особливостями...
Співпрацю з ЮРС ми прийняли тому, що він поставив
перед собою мету демократичного правління на підґрунті
необмеженої повної рівноправності словенців, сербів і
хорватів, що неможливо інакше, ніж при самоврядно-
му народному управлінні, при якому кожен сам вирі-
шує свої національні та регіональні справи, спільним
при цьому є те, що є абсолютно необхідним для всієї
держави» [Slovenec, 1936, 20 februar].

В липні 1936 р. це ще раз підкреслив Ф. Смодей –
член СНП, сенатор, головний редактор «Словенця»: «Ми
є й хочемо залишитися словенцями» [21]. У серпні
1937 р. партія зажадала повної політичної, культурної
та економічної автономії Словенії [19, 279]. Вимогу «са-
моврядування Словенії» і, таким чином, збереження сло-
венської культури, мови і національної ідентичності
партія підкреслила у день виборів до Національної скуп-
щини 11 грудня 1938 р. [Slovenec, 1938, 11 december].

Наприкінці 1930-х рр. новий етап у боротьбі за
словенську автономію відкрило створення окремої
бановини Хорватії. Угоду про це 23 серпня 1939 р.
підписали провідні хорватські політики – голова ко-
лишньої Селянської демократичної коаліції (СДК) і
Хорватської селянської партії (ХСП) В. Мачек і голо-
ва югославського уряду Д. Цветкович. Створення ба-
новини Хорватії у внутрішньополітичному сенсі вирі-
шило найбільш актуальне питання Першої Югославії
– це означало перегляд Октройованої конституції
1931 р. [13, 28], оскільки розпорядження про цю ба-
новину відхилялося від конституційного принципу
югославської національної єдності. Внутрішньополі-
тичним наслідком цього було визнання того, що існує
хорватський народ, який, згідно права на самовизна-
чення, використовує його на самостійний політичний,
економічний і культурний розвиток в межах бановини
Хорватії. Постанова також змінила державну структу-
ру, адже бановина Хорватія «мала на території Коро-
лівства Югославії особливе державне положення» і
«певні зачатки державності» [3, 298].

Зміна державної структури неминуче спричинила
розпуск Національної скупщини, уряд Цветковича
подав у відставку і був складений новий коаліційний
уряд з представників ЮРС, СДК, ХСП, Демократич-
ної партії і Незалежної демократичної партії. Це ста-
ло ще одним кроком до послаблення диктатури.
Прем’єр-міністром було вдруге призначено Д. Цвет-
ковича, віце-прем’єром став В. Мачек. Створення ба-
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новини Хорватії викликало в Словенії очікування, що
за цим прикладом в них також буде створена окрема
бановина. В таборі цієї провідної словенської політич-
ної партії ці очікування підкреслювали найбільш на-
пружено. Вже в середині вересня 1939 р. СНП рішуче
виступила за створення бановини Словенії [Slovenec,
1939, 12 september].

Одна з позицій передбачала, що «положення Ука-
зу про бановину Хорватію можуть бути поширені Ко-
ролівськими указами також на інші бановини» [26]. З
цього часу ідея автономії та права «словенського на-
роду на широке самостійне законодавче внутрішнє
управління, з політичного, економічного та культур-
ного погляду, в сумісній державі з сербами і хорвата-
ми» [Slovenec, 1939, 30 avgust] стала провідною в полі-
тиці СНП. Цю вимогу партія здійснювала через робо-
ту в рамках ЮРС. Регіональний бановинський комі-
тет ЮРС також зібрав комісію для вирішення пробле-
ми Словенської бановини. Лідер СНП А. Koрошець у
виступі 7 березня 1940 р. виголосив наступне: «Якщо
ми скажемо.., що ми хочемо бачити нашу державу
Югославію якнайскоріше перевлаштованою на кшталт
того, як зараз перебудовується Хорватія, ми вислови-
мо все, про що ми не проводитимемо жодних подаль-
ших дискусій» [Slovenec, 1940, 8 marec].

Визначальними для розуміння політики СПН того
часу були виступи видного представника СНП М. Кре-
ка. На мітингу ЮРС у м. Трбовлє 21 квітня 1940 р. він
заявив: «Що стосується внутрішньої політики, заяв-
ляю, що ми організуємо зараз бановину Хорватію.
Автономія Словенія нам потім, як стигле яблуко, сама
потрапить в руки, бо вся країна буде організована на
основі широкого самоврядування. У сьогоднішніх
умовах, коли необхідно звернути найпильнішу увагу
на зовнішні події, ми, словенці, що принесли стільки
жертв заради єдності всіх югославян, не змушуемо
нікого до занадто швидкої реалізації нашого словенсь-
кого самоуправління». Згідно звіту «Словенця» від
23 квітня 1940 р., на зборах ЮРС у Трбовлє зачитали
вітальну телеграму А. Koрошця – «панові прем’єр-
міністру Цветковичу з теплими побажаннями, щоби
його обіцянка автономії Словенії була незабаром ви-
конана» [Slovenec, 1940, 23 april].

Пізніше, 4 травня 1940 р., на мітингу міської органі-
зації ЮРС в Маріборі він також попереджав, що рішен-
ня питання про словенське самоуправління неможли-
во прискорити», але було правильним те, що СНП про-
довжувала наполягати на автономії. На засіданні була
прийнята резолюція, в якій вимагалося, щоби «якнай-
скоріше юридично оформилося наше словенське са-
моуправління, бановина Словенія» [Slovenec, 1940,
9 maj]. Вже наступного дня, 5 травня 1940 р. на суміс-
ному засіданні Селянського Союзу та Союзу праців-
ників сільського господарства в Прекмур’ї, в м. Мурсь-
ка Собота, М. Крек особливо підкреслив положення
про терміново необхідне створення бановини Словенії,
оскільки ця найважливіша частина політичної програ-
ми СНП, як «наше політичне Євангеліє», визначає ви-
могу про досягнення «самоврядної організації держа-
ви, що також повинно застосовуватися й до Словенії»
[Slovenec, 1940, 7 maj].

Цю «фундаментальну вимогу словенського наро-
ду отримати від держави усе, що він має отримати»,
наприкінці серпня 1940 р. знову підтвердив «Слове-
нець» [Slovenec, 1940, 18 december], а також повторив
Ф. Куловець, коли, після смерті А. Корошця 14 грудня
1940 р., взяв на себе керівництво партією. На розши-
реному засіданні бановинського комітету ЮРС 17 груд-
ня 1940 р. в Любляні він підкреслив, що завжди буде

«працювати заради мети, за яку боровся наш великий
керівник, за перемогу християнських засад у суспіль-
ному житті і за словенську автономію» [Slovenec, 1940,
18 december]. Вимоги словенської бановини, які «ми
не повинні припиняти», Ф. Куловець знову підкрес-
лив 2 лютого 1941 р. на розширеному засіданні рай-
онної організації ЮРС у м. Цельє [Slovenec, 1941,
4 februar]. «Словенець» два дні по тому обґрунтував
цю вимогу так: «Проти реалізації цього довголітнього
прагення і вимоги словенського народу, дійсно не може
бути жодних суттєвих турбот. Якщо можна було по-
кликати в життя бановину Хорватію, буде набагато
легше реалізувати словенську бановину, оскільки ми,
словенці, культурно, мовно і географічно навіть наба-
гато більш чітко розмежовані в державі, ніж хорвати з
сербами» [Slovenec, 1941, 4 februar].

15 лютого 1941 р. Ф. Куловець у виступі на засіданні
міської організації ЮРС м. Марібора назвав вимогу ав-
тономії «нашою принциповою позицією». Незважаючи
на розуміння «пріоритету і терміновості невідкладних
загальних проблем державного управління» та ситуації
«в сьогоднішні часи європейської та світової війни», за
його словами, автономія залишалася фундаментальним
рішенням словенського народу», який «не зупинить своєї
політичної боротьби за широке самоврядування, за ба-
новину Словенію, доки цього не виборить» [Slovenec,
1941, 18 februar]. Хоч у своїх виступах він «поховав» «всі
надії на скорішу організацію самостійної Словенії» [27,
134], проте, не відмовився від вимоги автономії Словенії,
яку висловив 2 березня 1941 р. на розширеному засі-
данні райкому ЮРС у м. Лютомері та знову «підкрес-
лив вимогу словенського народу щодо широкого са-
моврядування – словенську бановину» [Slovenec, 1941,
4 marec]. У середині березня 1941 р. «Словенець» на-
писав, що політичною вимогою Ф. Куловця є «словенсь-
ка автономія, яку ми в новому державному устрої отри-
маємо рано чи пізно... Наші цілі з виступів д-ра Куловця
та інших провідних політичних діячів абсолютно ясні –
подальша перебудова держави» [Slovenec, 1941, 16
marec]. У цьому контексті 16 березня 1941 р., у зв’язку з
промовою Ф. Куловця в Маріборі, «Словенець» писав,
що він «розкрив своє глибоке розуміння загальної дер-
жавної користі, які для словенців стоять над усе, коли
підкреслив, що словенці завжди мали розуміння пріо-
ритетності та терміновості актуальних проблем дер-
жавного управління. Якщо ми так робили у звичайні
часи, тим більше ми будемо робити все від нас залеж-
не у нинішній час європейської та світової війни»
[Slovenec, 1941, 16 marec].

На нову політичну ситуацію, яка виникла в Ко-
ролівстві Югославії, внаслідок створення бановини
Хорватії, разом з ЮРС, відреагували також інші сло-
венські політичні сили, більшість яких очікувала ство-
рення бановини Словенії [8, 527–537]. Появу окремої
Хорватії оцінила й нелегальна на той час комуністич-
на партія, яка з 1924 р. виступала з федералістською
програмою. В цілому коммуністи вважали, що вста-
новлення бановини Хорватії «було спробою буржуазії
за допомогою компромісного розділення повноважень
між найсильнішими етнічними групами середнього
класу позбавити революційний робітничий рух полі-
тичної ініціативи у вирішенні національного питання»
[17, 275]. У 1939 р. національне питання стало пред-
метом уваги комуністів, паралельно з європейськими
і внутрішніми подіями в Югославії і всередині Кому-
ністичної партії Югославії, відзначеними пактом Мо-
лотова-Ріббентропа і початком Другої світової війни.
КПЮ знову привернула увагу до словенської націо-
нальної проблеми.
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У листопаді 1939 р. Союз трудового народу Сло-
венії (СТНС) опублікував брошуру «Чого ми хочемо?»
(її підготували М. Кошир і Е. Kaрдель), яку розповсю-
див через комуністів у словенських містах [11, 189].
Програма СТНС, що містилася в брошурі, вимагала
повну національну свободу і народну демократію, тоб-
то політичну, економічну та культурну незалежність сло-
венського народу. В ній було зазначено, що про спосіб
та форми управління Словенії та словенської націо-
нальної економіки має вирішувати тільки словенський
парламент, обраний безпосередньо в ході вільних ви-
борів. Программа рішуче виступала проти господарсь-
кої стагнації та фінансово-економічної експлуатації Сло-
венії та зажадала повернення всіх словенських коштів,
«відданих у белградськи руки за всі часи централізму».
Крім того, брошура закликала до повного самовряду-
вання словенських міст і вільного розвитку народних
кооперативів, виступала за союз і єдність всіх трудя-
щих прошарків в боротьбі за досягнення своїх цілей.
Ці цілі були підведені в наступних пунктах: боротьба
за свободу і рівноправність словенського народу, бо-
ротьба за демократичні права трудящих і за дійсну
народну державу, боротьба проти війни та її підбурю-
вачів, боротьба за мирний союз балканських країн.

V Державна конференція КПЮ, яка проходила 19–
23 жовтня 1940 р. в Дубраві при Загребі, в резолюції
закликала до «дійсного вирішення національного пи-
тання хорватів і словенців та проти злочинної змови і
угоди між сербською, хорватською та словенською
буржуазією за рахунок трудящих цих земель» [16, 239].
Е. Кардель зокрема нагадав, що КПЮ бажає зберегти
самостійність югославських народів і про завдання
комуністів в разі нападу сил Вісі на Югославію про-
мовив: «Якщо боротьба за захист Югославії не буде
успішною, як ми оцінимо, ми будемо бити та тиснути
буржуазію, тому що вони не борються досить послідов-
но» [16, 204]. У подальшому ході обговорення член
ЦК КПС Б. Kідрич спеціально зазначив, що Словенія
«національно забита» [16, 212]. Загалом, словенські
комуністи перед початком Другої світової війни розг-
лядали національну проблему та самостійність Сло-
венії як частину власного революційного інтересу.
Добре знаючи історичний, цивілізаційний, політичний,
економічний та культурний аспекти словенської націо-
нальної проблеми, вони запропонували вимоги феде-
ративного державного устрою, не беручи до уваги взає-
мозв’язок класових і національних принципів.

На створення бановини Хорватії також відповіла
словенська частина Югославської національної партії
(ЮНП), що об’єднувала словенських ліберальних по-
літиків-унітаристів, які в міжвоєнний період були ос-
новним носієм югослов’янського унітаризму та цент-
ралізму в Словенії [13, 21–23]. Підготовка словенсь-
кої фракції ЮРС до формування бановини Словенії
показала, що ліберальна унітаристська національна
політика не витримала історичної перевірки, оскільки
югославські внутрішні політичні події наприкінці
1930-х рр. змусили звернутися до визнання національ-
ної індивідуальності і федералізації країни. ЮНП по-
літично підготувалася до такої зміни вже навесні
1939 р., коли її Виконавчий комітет у Белграді 25 бе-
резня 1939 р. виробив спеціальну резолюцію про ста-
новище в країні. Вона була сформульована в рамках
підготовки до наступної угоди Цветковича-Maчка, коли
ЮНП розраховувала на можливість того, що, після
кількох років перебування в опозиції, стане партією
при владі [1, 255–256].

Резолюція підкреслювала, що ЮНП залишається
«незмінно вірнюю своїй національній ідеології і прин-

ципам своєї програми» і глибоко переконана, що, не-
зважаючи на всі колишні помилки, «у дусі правильно-
го розуміння югославського унітаризму, з реальною
деконцентрацією державної влади, децентралізацією
державного управління і найширшим народним само-
врядуванням.., можливо було б забезпечити повну
рівність та рівноправність сербів, хорватів і словенців
і всіх регіонів Югославії». ЮНП була переконана, що
«остаточна консолідація країни в світлі фатальних
подій в Європі є конче необхідною і неминучою дер-
жавною потребою» і була майже готова прийняти уго-
ду, досягнуту разом з Короною, не відкривати обгово-
рення «основних принципів держави, таких як: Мо-
нархія, Династія, національна оборона, цілісність кор-
донів і національна єдність». Ця угода повинна була б
також забезпечити «цивільні і політичні права і парла-
ментську владу» [1, 256]. Як зазначив Л. Бобан, резо-
люція продовжувала відстоювати унітаристську про-
граму партії, тоді як, у принципі, виступила за реорга-
нізацію держави. Їх погляди на державну реорганіза-
ціїю, але без уточнень, навмисно залишилися на сере-
дині шляху, що надавало можливість діяти, відповід-
но до розвитку політичної ситуації [1, 256].

Після встановлення бановини Хорватії, Головний
комітет ЮНП в резолюції від 17 вересня 1939 р. при-
вітав угоду Цвєтковича-Мачка як «той факт, що пред-
ставники СДК на чолі з д-ром Влатко Мачком прийня-
ли управління державними справами і взяли на себе
відповідальність за керівництво державною політи-
кою» [Jutro, 1939, 19 september]. Подібно поводилася
словенська фракція ЮНП, яка мала пристосовуватися
до нових реалій, щоби не постати виключеною з по-
літики і мати найкращу позицію для боротьби зі своїм
головним противником – автономістською словенсь-
кою фракцією ЮРС (СНП). Вони підтримували угоду
Цвєтковича-Мачка та створення бановини Хорватії,
визнаючи, що «бановина Хорватія стала державною
одиницею хорватського національного характеру і но-
вою організованою “батьківщиною хорватів”». Під-
креслювали навіть, що «майбутній устрій Югославії
буде заснований на принципі федералізму» [Jutro, 1940,
19 januar]. Водночас вони наголошували на необхід-
ності подальшого рішення проблеми співіснування
словенців, хорватів і сербів так, «як це найкращим
чином відповідало б не тільки інтересам окремих ре-
гіонів або частин народу, а й інтересам неруйнівної
спільноти сербів, хорватів і словенців і їх спільної
югославської батьківщини». І ці інтереси повинні бути
«вище особливих інтересів словенців для себе, хор-
ватів для себе і сербів для себе» [9, 16]. Зокрема тому,
що «життя словенців, хорватів і сербів є залежним від
життя Югославії», зовні якої жоден з них не може
підтримувати «свою свободу і будувати своє власне
життя» [2, 27].

Вищевказані думки, пов’язані з війною в Європі,
обґрунтовували основні національні й політичні пе-
реконання ЮНП «про фатальну спільність сербів, хор-
ватів і словенців». Усвідомлення цього мало забезпе-
чити «в регіоні перемогу ідеї національної єдності».
Словенська фракція ЮНП після створення бановини
Хорватії не зреклася програми югославського націо-
нального унітаризму. Вони були переконані, що «ідея
югославської народної єдності завжди піднімається та
пожвавлюється». Незважаючи на те, що «деякі ідеалі-
сти», заради «абстрактних гасел про рівняння всього,
що становить зміст наших історично наданих націо-
нальних особливостей, зокрема, приниження важли-
вості емоційного та психологічного боку нашого
співіснування» приносили югославській пов’язаності
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більше шкоди, ніж користі, ЮНП стверджувала, що
«словенський рід знайшов своє місце в югославській
єдності» [Jutro, 1939, 1 december]. Це означало, що
«словенці є частиною югославської нації», як її інші
частини, що називають себе хорватами та сербами, як
і раніше». ЮНП на Югославію дивилася, як на моно-
національну державу, тому не було переконливим її
ствердження, що в ній ніщо не загрожує словенству.
Для партії було суттєво об’єднати прихильників «юго-
славської національної ідеї», іншими словами – «юго-
славянських націоналістів» [Jutro, 1940, 25 april].

ЮНП також пристосувала свої погляди на бано-
вину Словенію до «основної ідеї нашої країни, юго-
славської думки». З її оцінкою, «правильно зрозуміла
югославська ідеологія» означала «необхідність здоро-
вого компромісу між історичними та зокрема народ-
ними традиціями і правами об’єднаних частин, з од-
ного боку, та цілями і вимогами їх національного та
державного союзу, з другого» [Jutro, 1939, 26 avgust].
Цей компроміс, який гарантував би рівноправність
словенців, хорватів і сербів, надав би й обґрунтування
реорганізації країни «в дусі широкого самоврядуван-
ня, яке дає можливість самозростаючого розширення
його об’єднаним частинам, але при цьому не втрачає
перспективи потреб сильного державного союзу, не
тільки як здатного захисника наших життєвих інтересів
ззовні, а й (як) сприяння внутрішнього прогресу, еко-
номічної відповідності, соціальної солідарності та
культурного взаємозбагачення» [Jutro, 1941, 6 februar].
Таку позицію у відомому ліберальному культурно-со-
ціальному журналі «Думка і праця» (Misel in delo) по-
яснив також Ч. Нагоде, інженер-будівельник, доктор
географічних наук і ліберальний політик. Він висту-
пав за «регіональне самоврядування як такий шлях
державного устрою, який враховує в самій природі
вгрунтовані відмінності та прагнення до синтезу, при
цьому не бачить свою місію в сприянні всьому, що
розділяє і послаблює державну єдність» [10, 349].

ЮНП, маючи серйозні застереження щодо «над-
мірних відцентрових сил», відкрито виступала «проти
ізоляції Словенії». Для неї було неприпустимо, якщо в
майбутній словенській автономній одиниці побудува-
ли «стіни, які б якомога більше «знезалежили» нас,
словенців, від хорватів і сербів». Вони попереджали,
що «в життєвих інтересах нашого словенського роду
не розривати та не послабляти свої політичні, етнічні
та культурні, і зокрема економічні зв’язки з іншими
частинами держави і нації, але налаштувати їх таким
чином, щоби Словенія мала можливість розвиватися
в повній відповідності з іншими частинами Югославії»
[Jutro, 1939, 8 november].

Газета «Ранок» виступала за подібну позицію вже
на початку березня 1940 р. відзначили: «Ми не хочемо
бути такою незалежною Словенією, якої не торкалася
би решта держави і яка була би найщасливішою, якщо
могла би жити для себе. Ми такі ж майстри Югославії,
як серби і хорвати, тому що ця держава не є створення
договору і не була заснована на будь-яких умовах, але
була створена після самовизначення спільного народу
як національного об’єднання, яке відрізняється від усіх
інших і єдина, як ніяка інша. Ми, словенці, зі своїми
економічними, соціальними і культурними інтереса-
ми, зокрема з чільним інтересом до своєї долі, нероз-
ривно пов’язані з потенціалами, розвитком та майбут-
ністю інших частин Югославії. З іншого боку, ми знає-
мо, що ми принесли велику частку жертв, щоби Юго-
славія могла настати в її нинішньому вигляді і щоби в
ній серби і хорвати майже досягли свого національно-
територіального максимуму (мається на увазі втрата

словенських територій – м. Трієст, Примор’я та Істрії,
за Рапалльським договором 1920 р. – К. М.)» [Jutro,
1940, 10 marec].

Основний акцент партія ставила на тому, що внут-
рішня реорганізація країни не повинна впливати на
єдність югославського економічного простору. Вона
має бути збережена для того, щоб забезпечити рівно-
правність роботи і заробітку. Це можливо тільки, «коли
в країні застосовуються єдині принципи навантажен-
ня, що у нас є не тільки єдина митниця, але також ос-
новні об’єкти сільського і особливо промислового ви-
робництва однаково оподатковані, коли головні подат-
ки – на прибуток і підприємництво однакові в усій дер-
жаві, коли зайнятість робітника, ремісника, чиновни-
ка з будь-якої частини країни на однакових умовах
можлива в усій Югославії». В контексті єдиного еко-
номічного простору ЮНП вказувала на фінансові та
економічні проблеми. Вона задавалася питанням, «чи
треба словенцям виступати за те, щоби в майбутній
бановині ми були “фінансово незалежні”, тобто, що
ми не тільки збиратимемо загальні податки, але й самі
визначатимемо характер, спосіб, кількість оподатку-
вання на території бановини і крім нас, звичайно, те ж
саме для себе будуть робити інші бановини?». Цього
партія не підтримувала, адже «це призведе до нових
відносин бановин до державного союзу в формі уз-
годжених внесків у спільні витрати, оскільки вони не
покриваються доходами від митниці та торгівельної
монополії» і «неминуче також до структурної транс-
формації нашої до цього часу надійно пов’язаного
югославського економічного союзу». Наслідком ста-
ла б господарська автаркія окремих бановин, підтри-
мана окремою витратно-прибутковою та податковою
політикою [Jutro, 1941, 14 november].

Становище Словенії в умовах економічної автаркії
було б особливо важким вже «за її економічної й со-
ціальної структури, тому що ми будемо єдиною про-
вінцією, де селянське виробництво є недостатнім і де
ремесло-промислове виробництво набагато більше зна-
читиме для рівня життя наших людей». ЮНП поперед-
жала, що питання про фінансову автономію, яке є яд-
ром усього питання про самоврядування [Jutro, 1939, 14
november], не є «питанням балансу державних доходів
і витрат від Словенії у відношенні до Словенії, але це
майбутнє становище нашої бановини в новій фінан-
сово-економічній системі, з якою не можна не рахува-
тися. Сюди припадають податкові проблеми з госпо-
дарським оборотом, акцизної автономії і навіть питан-
ня про те, чи будуть майбутні фінансово-економічні
відносини бановини до держави в цілому засновані на
системі квот і добре продуманого розподілу податко-
вих джерел, причому, зрозуміло, що бановини з широ-
ким самоврядуванням та самостійними законодавчи-
ми і адміністративними повноваженнями не зможуть
бути задоволені тільки автономією стосовно прямих
податків». ЮНП робила акцент на тому, що югославсь-
ка «загальнонаціональна ідея мала ретельно впоряд-
кувати і покращити головні прагнення народу й усві-
домлення його солідарності» [Jutro, 1939, 8 november].

На додаток до національних політичних, культур-
них і соціально-економічних проблем, піднятих ослаб-
ленням зв’язків між Словенією та Югославією, для
ЮНП також було важливим «питання про те, хто буде
в Словенії в майбутньому правити і керувати». Вони
підкреслювали, що «словенське питання не може бути
вирішене з позиції, як це було б більш корисним для
того чи іншого політичного партійного інтересу» [Jutro,
1939, 31 oktober]. Особливу увагу приділяли й ідейно-
політичній ситуації, оскільки ліберали не були байдужі
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до того, що словенська наймогутніша сила – СНП як
складова ЮРС – в автономній Словенії отримала би
всю владу, а ЮНП не мала б можливості звернутися
за підтримкою до ширшого югослов’янського просто-
ру. Тому створення бановини Словенії слід було не
прилаштовувати до «особливих партійних потреб»
ЮРС [Jutro, 1939, 26 november].

Ідеологічна та політична опозиція до ЮРС серед
лібералів настільки вкоренилася, що для них навіть
«внутрішній устрій Словенії був не тільки словенсь-
ким питанням. Разом з сербами і хорватами, хочемо, –
підкреслював “Ранок”, – також нашій бановині нада-
ти гарантії для вільного процвітання духовних та полі-
тичних сил в нашій безпосередній батьківщіні і по-
класти нерухомі кордони для спекуляцій про введення
тоталітарної чи іншої однопартійної системи в май-
бутній словенській автономії». Увагу ЮНП також при-
вертало те, що в «прогресивних» (ліберальних) лавах
«завжди набирає силу воління до більшої передової
спільноти», яка є «єдиною гарантією, що майбутня
бановина Словенія не буде поприщем різних експери-
ментів та садибою для пристрасної взаємної ненависті,
але вона буде батьківщиною вільної прогресивної
нації, яка твердо має намір залишитися непорушно
пов’язаною до братерства і єдності з югославською
спільнотою» [Jutro, 1940, 10 marec].

Ідейно-політичні підстави, за якими ЮНП під-
кріплювала свої застереження проти створення бано-
вини Словенії, яка б мала особливий державний ста-
тус, підтверджували, що ліберальна політика до кінця
існування Першої Югославії не відступила від програ-
ми югославського унітаризму. Хоча, в принципі,
підтримуючи створення «найширшого самоврядуван-
ня, яке б забезпечило окремим бановинам, в тому числі
Словенії, можливість самозростаючого матеріально-
го і духовного процвітання» [Jutro, 1941, 11 februar],
вони не пояснювали, яким повинен бути обсяг їх зако-
нодавчих і адміністративних повноважень. Залежно від
юрисдикції, яку вже мала бановина Хорватія, й які,
відповідно до Положення про розповсюдження пра-
вил для хорватської бановини на інші бановини, та-
кож мала би Словенія, ми бачимо, що у фінансово-еко-
номічній сфері вони захищали її скорочення. Ґрунту-
ючись на ідеї югославської національної інтеграції,
єдиного економічного простору і «вищого державно-
го і національного положення» [Jutro, 1941, 1 januar],
очевидно, що ЮНП, напевно, погодилася би на комп-
ромісне рішення, коли б введення (обмеженої) авто-
номії бановин залежало від сильної згуртованої ролі
Югославської держави. Тобто, ЮНП на питання про
бановину Словенію дивилася з погляду максимізації
збереження унітарного принципу. Це було критерієм,
за яким партія в 1939–1941 рр. оцінювала інші питан-
ня словенського ідейно-політичного, національно-
культурного та соціально-економічного розвитку.

Втім, вимоги до створення бановини Словенії не
були реалізовані. Двадцять два роки безперервних юго-
славських випробувань ретельно зміцнили словенців у
переконанні, що для них Югославська держава, від якої
вони все одно не відмовлялися, дійсно, є прийнятною,
тільки якщо її внутрішня сутність зміниться і здійснять-
ся національні інтереси Словенії, але цього в Ко-
ролівстві Югославія не відбулося. 6 квітня 1941 р.
прийшов новий час – час війни, з яким прийшов і
інший зміст словенського історичного досвіду.
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Malshina K.V. Question of the Banovina in Slovenia in Slovenian
politicians views (the 1937–1940th). In the article the main trends in
the Slovenian policy about the autonomy were examined. That views
have been changed after overcomsng the political instability constraited
with the King Alexander murder, what set the question of Banovina in
Slovenia, under the condition of easing the national Unitarian and
strict state centralization of the First Yugoslavia in the late 1930s.
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У статті аналізуються політичні відносини КНР і Тибету від
кінця 1980-х рр. дотепер. Охарактеризовано основні причини
виникнення проблеми незалежності Тибету.
Ключові слова: Тибет, КНР, етнополітичний конфлікт, Далай-
лама, тибетці.

Сьогодні Китайська Народна Республіка – це су-
пердержава, друга країна у світі за рівнем ВВП, дер-
жава тисячі народів і націй, держава, що є батьківщи-
ною для 1,4 млрд. мешканців її території, серед яких
92% становлять синьхайці, які є корінними жителями
Китаю. Серед населення Китаю особливу роль у його
житті посідають тибетці, основна маса яких проживає
в Тибетському автономному районі (далі – ТАР), який
вже декілька десятиліть є епіцентром заворушень і
демонстрацій проти китайського панування. Біля по-
ловини історичного Тибету не входить до складу цьо-
го району, а відтак, більшість населення Тибету праг-
не отримати незалежність від головного «азіатського
тигра» і сконцентрувати владу та територію у межах
історичного Тибету. Враховуючи те, що питання націй
та їх самовизначення є одним із найважливіших, су-
часний етнополітичний конфлікт між КНР і Тибетом
за право останнього отримати незалежність можна
віднести до актуальних тем наукового дослідженння.

Дослідження відносин Тибету та Китаю в історіо-
графії набуло особливої актуальності, коли питання
самовизначення народів стало одним із пріоритетних
напрямів глобальної політики. Так, серед російських
дослідників варто виділити доробок у цій царині
Є. Кичанова, Б. Мельниченка [1] та С. Кузьміна [2].
Так, останній не лише висвітлює історію цього конф-
лікту, але й аналізує його передумови. Серед зарубіж-
них студій означеної проблеми, на увагу заслуговують
напрацювання індійського історика Л. Денеша [3], який
вказує на залежність цього конфлікту від відносин
Китаю й Індії. Своєю чергою, американський фахівець
Дж. Ардлі [4–5] акцентує увагу на зовнішньополітич-
них наслідках цього конфлікту, а також характеризує
впливи США та Європи на його замороження. Метою
пропонованої статті є аналіз причин і перебігу етно-
політичного конфлікту між КНР і ТАР.

Головною загрозою суверенітету Тибету завжди
був Китай. При цьому складно скласти однозначну
думку про те, як ці держави взаємодіяли в контексті
історії. Наприклад, сучасні китайські історики ствер-
джують, що вже з ХІІІ ст. Тибет був районом Китаю,
безпосередньо підпорядковувся центральному урядові
династії Юань, у той час як західні історики вва-
жають, що Тибет і Китай залишалися двома незалежни-
ми адміністративними одиницями в складі Монгольсь-
кої імперії [1, 89–92]. Однак, прийшовши до влади в
1949 р., лідери КПК вирішили відновити владу над
Тибетом. Вони вирішили зробити це без застосування
військової сили: в 1951 р. представники уряду Тибету
підписали в Пекіні угоду «Про заходи щодо мирного
звільнення Тибету». Згідно 17 пунктам цього докумен-
ту, Тибету надавалося право національної автономії у
внутрішніх справах та зберігалася колишня система
управління, на чолі з Далай-ламою, а центральний уряд
отримував право тримати в Тибеті війська й охороня-
ти зовнішній кордон.

Спочатку угода дотримувалася, але незабаром ко-
муністичні реформи дійшли до населених тибетцями
китайських провінцій. Обурені порушенням вікового

укладу життя, вони почали боротися проти нововве-
день. Зрештою, хвилювання перекинулись на території,
що знаходились під владою Лхаси. Відносини між нею
та Пекіном стали вкрай напруженими. У 1965 р. був
створений ТАР. Існували два погляди на те, як надалі
має розвиватися Тибет. Прихильники встановлення
його незалежності вказували, що причиною конфлік-
ту є невдоволення тибетців політикою окитаювання,
руйнування їхніх традицій, придушення релігії, нав’я-
зування соціалізму та модернізації. Інший підхід виз-
начав головною проблемою Тибету суперечку, якою
має бути влада: світською чи духовною. На сьогодні
вона світська [2, 424–428].

Політична активність тибетців почала зростати з
кінця 1980-х рр., а заворушення збіглися із запрошен-
ням Далай-лами виступити перед комітетом з прав
людини конгресу США, з чого китайська влада зроби-
ла власні висновки. 27 вересня 1987 р. монахи з мона-
стиря Дрепунг організували захід на підтримку ініціа-
тив Далай-лами та ідей незалежності Тибету. Спочат-
ку вони ходили навколо центрального святилища Лха-
си і головного тибетського ринку, тобто, буквально в
двох кварталах від Потали (Тибетський імператорсь-
кий палац) і будівлі народного уряду ТАР, а потім виру-
шили до центра міста, де були розігнані поліцією. 1 жов-
тня біля 40 ченців вийшли на демонстрацію, з вимогою
звільнити раніше заарештованих, але китайські право-
охоронці заарештували й їх. Наступного дня почалися
масові заворушення, знищені магазини та машини. В
ході розгону виступу загинули до 20 тибетців. Після
цього досить довго вдавалося утримувати невдоволен-
ня в рамках маленьких демонстрацій. Боячись фізичної
розправи з боку каральних органів китайського уряду,
більшість населення не підтримала протестувальників.
Загалом, у 1987–1989 рр. був зафіксований 21 випадок
масових заворушень. Китайській владі не залишилось
іншого виходу, як у березні 1989 р. оголосити воєнний
стан, який діяв до 1 травня 1990 р. [3, 192–193].

У 1991–1994 рр. постійно траплялися дрібні інци-
денти на економічному ґрунті, який тибетці завжди
використовували для можливості протестувати проти
окупації Тибету. У 1994 р. відбувся «Третій форум по
роботі з Тибетом», де була оголошена амбітна програ-
ма економічного розвитку регіону, із залученням іно-
земного капіталу. Разом із тим, почалося «закручуван-
ня гайок»: була дана вказівка викривати й усувати від
справ осіб, які співчували націоналізму, а за указом
від 20 березня 1993 р. (діє й нині) заборонялося вис-
тавляти публічно фотографії Далай-лами (крім, як у
храмах), було обмежено кількість ченців, заборонено
мовні школи. На той час в Тибеті діяли 1643 монасти-
ря, тобто, більше, ніж населених пунктів, але населен-
ня нарікало, що «тепер для вступу в монастир потрібно
не стільки знати канони і священні тексти, скільки
промови Цзян Цземіня (тогочасний лідер КПК) і по-
зицію КПК з різних питань». У вересні 1995 р., через
наближення святкування 30-річчя створення ТАР,
відбулися мовчазна маніфестація (з кляпом у роті),
голодування і два бомбових напади. У Лхасі час від
часу влаштовувалися вибухи, наприклад, один із них
стався 1996 р. біля стели на честь будівельників шо-
сейної дороги з Пекіна в Лхасу. Поліція рапортувала,
що в 1998–2002 рр. розпочалася нова кампанія вибухів,
внаслідок якої, в жовтні 2001 р. загинув полісмен і
постраждали біля 30 осіб [4, 121–123].

Іншою проблемою взаємин Тибету і КНР став про-
цес обрання нового Далай-лами. У другій половині
1990-х рр. спеціальна пошукова комісія визначила таку
людину за знаками у священних озерах, а керівництво
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КНР наполягло на потребі вдатися до звичайних для
складних випадків жеребкувальних процедур, за до-
помогою «золотої урни», і, зрештою, оголосити «сво-
го» кандидата, нехтуючи традиційними обрядами
підтвердження повноважень Далай-лами. Це виклика-
ло масові протести, внаслідок чого була проведена
«кампанія щодо виховання тих, хто вагається і мають
нестійкі погляди». Щодо долі нововизнаного Далай-
ламою хлопчика є розбіжності: за версією КНР, для
його безпеки та приватності уряд забезпечив його но-
вими документами і переселив на нове місце прожи-
вання, а за версією прихильників незалежності Тибе-
ту, він став наймолодшим політв’язнем планети [6,
184]. Неодноразово порушувалося й питання про пе-
реговори щодо статусу Тибету між Далай-ламою та
керівниками КНР. На жаль, далі закликів і безрезуль-
татних переговорів справа не пішла [5, 143–149].

У 2008 р. відбулося нове загострення стосунків –
найбільше з 1989 р. У річницю тибетської незалеж-
ності, з нагоди протесту проти затримання поперед-
ньої весни, ченців, які святкували вручення Далай-ламі
медалі конгресу США, відбулася конфронтація між
ченцями монастиря Сера і силовиками, які заблокува-
ли три найбільших монастирі Лхаси завчасно. Демон-
страція, що складалася до того моменту майже з од-
них ченців, була зупинена поліцією, але коли до спра-
ви долучилися місцеві жителі в масовому порядку, це
все призвело до великих заворушень. Основним епі-
центром подій став район навколо храму Йокханг,
монастиря Рамогія та ринку Чомсігканг. Агентство
«Сіньхуа» рапортувало, що у демонстрантів були при-
пасені з собою рюкзаки каміння, залізні палиці та
пляшки з горючими сумішами. У Лхасі розбивали
ліхтарі, банкомати, вітрини, тобто, трощили все, що
свідчило про китайську присутність. Кілька десятків
поліцейських машин були спалені, а протестувальни-
ки закидали камінням місцевих ханців та будівлі
міських органів. Спостерігалися також безлади за уча-
стю ченців та етнічних тибетців в інших регіонах КНР.
Голова ради автономії заявив, що зброя при розгоні
демонстрантів застосовувалася виключно у захисних
цілях. За версією «Сіньхуа» та прокурора КНР, при
розгоні загинули 10 осіб. В ізраїльському онлайн-ви-
данні цитовано повідомлення «тибетського уряду у
вигнанні» щодо 100 загиблих, із застереженням, що
дані не перевірені. Відповідальність за заворушення в
офіційній пресі КНР покладають на Далай-ламу [7].

Ці події зумовили дискусії в різних частинах світу.
В Індії поліція провела превентивні арешти членів діас-
пори, щоб запобігти можливим мітингам та акціям, хоча
50 тибетців все-таки дісталися до посольства КНР і на-
магалися його штурмувати. В Австралії перед китайсь-
ким консульством в Сіднеї відбулася сутичка тибетців з
поліцією. В Пекіні майже 100 студентів тибетського по-
ходження влаштували мовчазну демонстрацію в Кампусі
[8]. Однак ситуація в Тибеті дотепер залишається не
зовсім зрозумілою, але КНР навряд піде на поступки,
навіть під пресингом міжнародної спільноти.

Отже, аналіз етнополітичного конфлікту між КНР
і Тибетом дозволяє зробити припущення, що серед
причин, які породжують сепаратизм у цьому регіоні,
найпомітнішими є, передусім, історичні, політичні та
зовнішні чинники, і саме вони, хоч і в різній мірі, впли-
вають на процес самовизначення тибетської етнічної
спільноти.
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У статті розглядаються нові явища суспільно-політичної систе-
ми сучасного В’єтнаму, такі як модернізація законодавства, роз-
ширення самоуправління, оновлення партійно-державних кадрів на
всіх рівнях, визнання права громадян на еміграцію та ін. Йде підго-
товка до прийняття нової конституції В’єтнаму, з урахуванням
економічних і політичних змін в результаті політики реформ.
Ключові слова: В’єтнам, реформи, оновлення, демократія, са-
моуправління.

Одним із напрямів реформування комуністичного
В’єтнаму є модернізація його суспільно-політичної
системи, у зв’язку з новою обстановкою, що склалася
після краху біполярності світу й СРСР. В’єтнамське онов-
лення в політичній сфері знаходиться в центрі уваги ро-
сійських істориків. Найбільш ґрунтовними є праці
Л. Аносової, Г. Яскіної [1], Д. Деопіка [2], К. Кобелєва
[3], В. Мазиріна [4], І. Мохової [5], О. Новакової, П. Цве-
това [6]. Політичні аспекти реформ аналізуються у
статтях Д. Дубровіна [7], В. Мазиріна [8], А. Потапова
[9]. Хоч роботи в’єтнамських дослідників російською
мовою присвячені, в основному, економічним здобут-
кам і ринковим перетворенням, деяка їх частина висві-
тлює зміни комплексно і торкається їх суспільно-полі-
тичної складової. Такі праці опублікували Дао Зун Тунг
[10], Нгуен Ван Тхань [11], Нгуен Тхе Нган [12], Хо
Лионг В’єт [13; 14] Фам Суан Шон [15] та ін.

Певний внесок у розробку теми внесла й авторка
цієї статті [16]. Значна кількість фактів з досліджуваної
проблематики міститься в засобах масової інформації й
мережі Інтернет. Варто відмітити російськомовний сайт
«Новости Вьетнама» [17]. У межах цієї розвідки ми
ставимо завдання узагальнити нагромаджений фактич-
ний матеріал, прослідкувати вияви політичного онов-
лення В’єтнаму та їх значення для розбудови сучасної
розвинутої держави, в якій дотримуються прав грома-
дян, закріплених у конституції, переходять до демо-
кратичного вирішення проблем суспільства.

У 1986 р. під впливом радянської перебудови Со-
ціалістична Республіка В’єтнам теж розпочала рефор-
ми. В пошуках нових підходів, які б враховували кон-
кретні умови країни, її специфіку, в’єтнамське керів-
ництво розробило власну концепцію розвитку Дой мой
(оновлення). Головна увага приділялась економічним
перетворенням, при збереженні в цілому старого по-
літичного механізму й монополії комуністів на владу.
В сучасному В’єтнамі поєдналась ринкова концепція
розвитку із комуністичною ідеологією в національній
інтерпретації.
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На початку реформ формуванню демократичних
основ суспільства заважали самоізоляція країни, тео-
рія та практика в’єтнамського соціалізму, традиційна
конфуціанська етика. Вважалося, що елементи захід-
ної демократії, такі як багатопартійність, політичний
плюралізм, свобода критики, альтернативність на ви-
борах, суперечать в’єтнамській системі влади, підри-
вають національну культуру й самобутність. Після ски-
нення сайгонського режиму, були заборонені політичні
партії й організації Півдня В’єтнаму. В 1988 р. були
розпущені Соціалістична й Демократична партії, які
існували в ДРВ з часів серпневої революції 1945 р.
Усувались останні легально існуючі можливості опо-
зиції КПВ. Для збереження монополії комуністів на
владу здійснювалися попереджувальні заходи, з ура-
хуванням наслідків «оксамитових» і «кольорових» ре-
волюцій на території Східної Європи й СРСР. КПВ
продовжила курс на розвиток «соціалістичної демок-
ратії» й виступила проти «вседозволеності пропаган-
ди антисоціалістичних ідей». Керівництво Компартії
В’єтнаму виступало за обережний підхід до політич-
них нововведень. У верхах існувало переконання, що
спочатку слід завершити економічні перетворення,
підвищити життєвий рівень народу і тільки на цій ос-
нові проводити політичні зміни. VІІ з’їзд КПВ (1991 р.)
прийняв Політичну програму національного будів-
ництва в період переходу до соціалізму. В ній сказано,
що соціалізм, «незалежно від звивистого шляху впе-
ред», є правильним курсом.

Політична система Соціалістичної Республіки
В’єтнам визначалась конституцією 1992 р. Деклару-
вався розвиток В’єтнаму соціалістичним шляхом, на
основі «марксизму-ленінізму і думок Хо Ші Міна».
Вищим законодавчим органом були однопалатні Зако-
нодавчі збори, що обиралися всенародним голосуван-
ням терміном на 5 років. Вони розробляли і приймали
закони, обирали президента з-поміж депутатів, затвер-
джували прем’єр-міністра й уряд у складі 21 міністра,
генерального прокурора, голову Верховного суду. КПВ
висувала кандидатури вищих керівників держави й
представляла їх на затвердження депутатам Національ-
них зборів. Основою економіки визнавалися ринкові
принципи, при збереженні орієнтації на соціалізм.
Приватна власність названа «законною індивідуальною
власністю» [18]. На місцях населення обирало на 4 роки
Народні ради. В’єтнам поділяється на 61 провінцію,
1 особливий округ, 5 міст центрального підпорядкуван-
ня (Ханой, Хайфон, Дананг, Хошимін, Кантхо).

З часом, у результаті переходу В’єтнаму до ринко-
вої економіки й відкритості зовнішньому світові, полі-
тична система теж почала трансформуватися. Нови-
ми явищами стали модернізація законодавства, вдос-
коналення виборчої системи, кадрове оновлення, роз-
ширення прав громадян, гласність, спрощення поряд-
ку в’їзду й виїзду з країни. 1998 р. прийнято положення
про «демократію на місцях». В його рамках здійснюєть-
ся вирішення місцевих проблем, під девізом: «Народ
знає, обговорює, контролює» [8, 23]. В місцевих орга-
нах влади і в армії діють 10 тис. спеціальних народних
інспекцій, які контролюють виконання законів у дер-
жавних установах, приватних структурах, цивільними
особами й військовослужбовцями [17].

ІХ з’їзд КПВ (2000 р.) доповнив попередню про-
граму документом Стратегія соціально-економічного
розвитку на 2001–2010 рр. У 2001 р. до конституції
В’єтнаму внесені поправки, зумовлені економічними
й суспільно-політичними змінами в ході реформ. По-
новому визначались механізми управління державою.
Знято визначення державного ладу як диктатури про-

летаріату. Натомість його основою проголошене наро-
довладдя, пов’язане з розвитком парламентської демок-
ратії. КПВ залишається керівною й спрямовуючою си-
лою в’єтнамського суспільства, вона є головним «хра-
нителем моральних і культурних цінностей та високих
ідеалів», що є в’єтнамською альтернативою ліберальній
демократії. Держава, керована КПВ, здійснює вищі
функції управління, нагляду, виховання й покарання.
Конституція закріпила за громадськими організація-
ми право брати участь у вирішенні політичних, еконо-
мічних, соціальних і культурних завдань як у масшта-
бах всієї країни, так і в рамках територіальної одиниці,
підприємства, установи. КПВ висунула гасло: «Партія
керує, народ визначає, держава управляє» [17].

Справою надзвичайної ваги визнано оновлення
кадрів партійно-державного апарату, введено норми їх
ротації. Склад ЦК КПВ на кожних виборах має онов-
люватись на третину. Віковий ценз для нових членів
ЦК КПВ встановлено в 55 років, термін перебування
на посаді – 5 років. Всі вищі чиновники зобов’язані
піти у відставку в 60 років. На посади міністрів і ке-
рівників провінційних адміністрацій мають признача-
тися кваліфіковані спеціалісти віком 40–50 років. Зня-
то принцип «лояльність вища за компетентність» [8,
24]. Х з’їзд КПВ (2006 р.) увів процедуру виборів своїх
керівних органів на альтернативній основі. На 160
місць членів ЦК претендувало 207 осіб, включаючи
двох, що висунули себе самі, а на 25 місць кандидатів
у члени ЦК – 56. Вперше претенденти боролися між
собою й проходили у вищі партійні органи відповідно
до набраних голосів, що не сподобалося ветеранам. З
2010 р. запроваджена система прямих виборів перших
секретарів провінційних комітетів КПВ. Уперше такі
вибори проведені у вересні 2010 р. в провінції Хатінь.
До цього секретарі обирались комітетами КПВ, склад
яких формувався на конференціях [17].

12–19 січня 2011 р. працював ХІ з’їзд КПВ, в ро-
боті якого взяли участь 1370 делегатів, що представ-
ляли 3,7 млн. членів партії. Звітна доповідь Генераль-
ного секретаря КПВ Нонг Дик Маня була діловою й
тривала трохи більше години. Він коротко відмітив
основні досягнення й зосередився на невирішених
проблемах і планах. У 2001–2010 рр. ВВП зріс у 3,2
рази і склав на душу населення 1200 дол. В’єтнам вий-
шов із числа слаборозвинених країн (за методикою
ООН, ВВП має бути не нижче 1000 дол. на душу насе-
лення). В доповіді містився спеціальний розділ «Не-
доліки й слабкості». До числа головних проблем, які
необхідно розв’язувати негайно й ефективно, віднесені
бюрократизація партії й держави, корупція, які названі
«мирним самопереродженням» в антинародному на-
прямі. Відмічалося, що КПВ не приховує помилок, але
й не виносить їх на загальнонародне обговорення, вва-
жаючи внутрішньою справою. Повинні перебувати під
контролем засоби масової інформації й служити тво-
ренню, а не руйнуванню основ суспільства [15].

ХІ з’їзд КПВ виробив стратегію соціально-еконо-
мічного розвитку В’єтнаму на 2011–2020 рр. Вказува-
лося, що головним завданням нації «залишається ство-
рення міцної економічної бази, стабільний розвиток
політичної системи, ідеології та культури суспільства,
що дозволить перетворити В’єтнам на сучасну, процвіта-
ючу державу, яка розвивається соціалістичним шляхом»
[17]. У списки для голосування на виборах керівних
органів КПВ було внесено 218 кандидатур на повне член-
ство в ЦК і 61 претендент на статус кандидата в члени
ЦК. Обрано 175 членів і 25 кандидатів у члени ЦК. В
Політбюро ЦК КПВ увійшли 14 осіб, у тому числі всьо-
го троє членів його попереднього складу [15].
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Генеральним секретарем ЦК КПВ обраний Нгуен
Фу Чонг. Нинішній лідер в’єтнамських комуністів на-
родився 14 квітня 1944 р. у Ханої. Закінчив факультет
іноземних мов Ханойського університету, працював
журналістом. Член КПВ з 1967 р. В 1981–1983 рр.
вчився в аспірантурі Академії суспільних наук при ЦК
КПРС у Москві за спеціальністю «партійне будівниц-
тво», захистив дисертацію й здобув науковий ступінь
кандидата історичних наук. У В’єтнамі став доктором
політичних наук, професором Ханойського універси-
тету. Займав посаду головного редактора журналу «Ко-
муніст», був головним ідеологом КПВ. У 2000–
2006 рр. Нгуен Фу Чонг очолював Ханойський комі-
тет КПВ, у 2006–2011 рр. – голова Національних зборів
В’єтнаму [17]. Розширюється соціальна база КПВ. Її
членами тепер можуть стати віруючі й підприємці.
Х з’їзд КПВ (2006 р.) надав комуністам право займа-
тися підприємництвом і мати до 10 найманих праців-
ників. При цьому вони мають дотримуватися вимог
програми й статуту КПВ і не піддавати своїх праців-
ників експлуатації. На цей час біля третини приватних
підприємців вступили до Комуністичної партії.

На виборах до Національних зборів 2011 р. обра-
но 500 депутатів, в тому числі 458 комуністів і 42 без-
партійні. Головою в’єтнамського парламенту обраний
Нгуен Шінь Хунг. Національні збори обрали президен-
том Соціалістичної Республіки В’єтнам Чионг Тан
Шанга [17]. Останній народився 1949 р. у провінції
Лонган. У 1960–70-х рр. воював проти американців
на Півдні В’єтнаму в загоні спецназу, потрапив до по-
лону й 3 роки провів у в’язниці, чекаючи страти.
Чионг Тан Шанг вийшов на волю після укладення Па-
ризьких мирних угод 1973 р. про припинення війни у
В’єтнамі, які містили пункт про обмін військовополо-
неними. Закінчив Національну академію державного
управління. Був партійним функціонером, очолював
партійну організацію Хошиміна.

Прем’єр-міністр СРВ Нгуен Тан Зунг народився
1949 р. у південній провінції Камау. З 12 років воював у
партизанських загонах проти американських військ, 4
рази поранений. Його головним обов’язком було надан-
ня медичної допомоги пораненим і догляд за ними. Після
війни спочатку вчився на лікаря, став бакалавром меди-
цини. Пізніше Нгуен Тан Зунг змінив професію й от-
римав диплом юриста. Працював у банківській системі,
очолював Національний банк. З 2006 р. займав посаду
прем’єр-міністра. Нгуен Тан Зунг є одним із організа-
торів успішних економічних реформ у країні [17].

Практикуються нові форми роботи органів влади
з населенням. Так, введені відкриті засідання Націо-
нальних зборів, присвячені запитанням громадян і
відповідям уряду, що транслюються по радіо. Кожно-
му депутату відкритий сайт в Інтернеті, куди зверта-
ються виборці зі скаргами й пропозиціями. Кожен ви-
борець має отримати відповідь.

28 листопада 2013 р. на черговій сесії Національ-
них зборів за внесення поправок до діючої конституції
проголосували 97,59% депутатів. У зміненій консти-
туції попередніми залишились лише 7 статей. Зміни
внесені до 101 статті, додані 12 нових і один новий
розділ про конституційно-правові інститути. Вперше
декларуються права людини. В зміненій конституції
120 статей і 12 розділів. Вона відображає нову реальність
політичного й суспільно-економічного життя В’єтнаму,
його міжнародного становища після проведення реформ.
Конституція вступила в дію 1 січня 2014 р. [18]. Поправ-
ки до конституції протягом двох років обговорювали
громадяни країни. Проведено 27 тис. семінарів і конфе-
ренцій за місцем їх роботи та проживання людей, вра-

ховані думки 26 млн. осіб [17]. Однак В’єтнам, як і
раніше, будує соціалізм за національною моделлю.

Таким чином, в’єтнамський досвід суспільно-полі-
тичної модернізації доводить, що еволюція в бік де-
мократії залежить від економічного фактора, від кон-
кретної діяльності правлячої еліти і народних мас.
Вивчення в’єтнамського оновлення політичної сфери
та його реальних наслідків має істотне значення як в
міжнародному аспекті, так і для конкретних країн, до
числа яких належить і Україна. Специфічні форми на-
родного контролю над діяльністю влади могли б сприя-
ти успішній боротьбі з корупцією та зловживаннями
чиновників всіх рівнів.
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Розглянуто суспільно-політичні передумови виникнення і спроби
втілення нового зовнішньополітичного курсу Росією.
Ключові слова: зовнішньополітичний курс, СРСР, США, Росія,
А. Козирєв, світове співтовариство.

Розпад СРСР став ключовою подією кінця ХХ ст.
Росія як його спадкоємиця відчувала не тільки мораль-
не пригнічення, через втрату статусу наддержави, а й
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здійснювала рішучі кроки, спрямовані на відновлення
свого світового впливу. В перші роки незалежного
розвитку вона здобула шанс інтегруватися у міжнарод-
не співтовариство, як це змогли зробити колишні краї-
ни соцтабору. Однак невизначеність Росії не дозволя-
ла їй сформулювати свої національні інтереси та пріо-
ритети зовнішньої політики, за умов обмеженості ре-
сурсів та засобів їх реалізації на міжнародній арені.
Найскладнішим у цих умовах було формулювання оп-
тимальної зовнішньополітичної стратегії.

За російським законодавством, зовнішню політи-
ку держави визначав президент, але на етапі станов-
лення самостійного розвитку країни важливу роль
відіграв і міністр закордонних справ Росії А. Козирєв.
Його дії у формуванні зовнішньополітичної стратегії
зумовили, в основному, нищівну критику з боку ро-
сійського політикуму. Втім, сьогодні настав час більш
ґрунтовно дослідити кроки Міністерства зовнішніх
справ (далі – МЗС) Росії у становленні зовнішньополі-
тичної стратегії країни, що й зумовлює актуальність
цього дослідження, метою якого є аналіз спроб реалі-
зації прозахідних ідей у зовнішній політиці Росії впро-
довж 1990–1995 рр.

Дискусії щодо оцінки змісту зовнішньополітичної
стратегії Росії розпочалися з моменту здобуття остан-
ньою незалежності. Опрацювавши історіографію про-
блеми початкового етапу незалежного розвитку, мож-
на стверджувати, що перші роки діяльності МЗС РФ,
на чолі з А. Козирєвим, викликали неоднозначну ре-
акцію. Окремі автори висловлювали ідеї, співзвучні
діям самого А. Козирєва [1], інші – критикували за
прозахідний зовнішньополітичний курс, який тільки
принижував Росію [2; 3]. Для того, щоб з’ясувати ви-
токи її нового зовнішньополітичного курсу, необхідно
звернутися до історичних подій часів «перебудови».

Політику радянського керівництва кінця 1980-х рр.
став визначати загальнолюдський вимір. При цьому
варто пам’ятати, що мова ведеться про державу, зовніш-
ньополітична концепція якої десятиліттями визнавала як
пріоритетні начала, що розділяли народи і держави, в
залежності від їх соціального вибору. Тому радянській
дипломатії було необхідно довести свою прихильність
сприйняттю переваг загальнолюдських цінностей кон-
кретною дією, суть якої полягала в ініціюванні припи-
нення «холодної війни». Застосовані заходи принесли
свої результати, коли після кількох років коливання,
США та їх союзники розпочали пошук конструктив-
них рішень проблем, які накопичилися за післявоєнні
роки у сфері взаємовідносин Схід–Захід [4, 48].

Політична система Росії кінця 80-х років ХХ ст.
характеризувалась науковцями як посттоталітарна та
містила в собі багато елементів своєї попередниці. Це
накладало відбиток на суть міжнародної політики, але
нові підходи в оцінці міжнародної ситуації допомогли
М. Горбачову, який раніше за всіх усвідомив поразку
СРСР у «холодній війні», здійснити початок інтеграції
Союзу у світове співтовариство [5, 158]. Механізм
оновлення політичного мислення був запущений і в
радянському суспільстві.

Під впливом процесу «перебудови», налагодженні
діалогу із західними країнами і США, радянська еліта
розмірковувала про новий світовий порядок, про місце
СРСР у світі. Суперечки про конкретний шлях модер-
нізації Радянського Союзу зводилися до протиставлен-
ня курсів на вестернізацію і самобутній розвиток. Ідеї
західництва наприкінці ХХ ст. передбачали не стільки
просте запозичення певної системи розвитку, скільки
опанування загальними цивілізаційними цінностями
як засобом досягнення поставлених цілей. Серед них

були названі ринкові відносини, парламентська демок-
ратія, правова держава, свобода особистості, духов-
ний плюралізм, релігія [6, 189–191].

Головним гаслом перетворень став пріоритет загаль-
нолюдських інтересів і цінностей над класовими, не-
обхідність деідеологізації міждержавних відносин. Для
підсилення процесів демократизації у суспільстві зап-
роваджується політика гласності. На хвилі поляризації
сил на політичну арену виходить Б. Єльцин і прихиль-
ники радикальної лібералізації суспільного життя. Всу-
переч бажанням консервативної більшості, він здобуває
серед пересічного населення країни шалену підтримку,
проголосивши боротьбу з привілеями партноменклату-
ри, з бюрократизмом партійного і державного апарату.
Суспільство реагує на боротьбу серед верхівки бага-
тотисячними мітингами під демократичними гаслами,
що спонукає лідера СРСР до рішучих кроків у рефор-
муванні політичної системи. Втім, не скасувавши мо-
нополію КПРС на владу, М. Горбачов тим самим втра-
тив контроль над розгортанням політичних процесів
у суспільстві. Неочікуваним наслідком бурхливих сус-
пільно-політичних подій у російському суспільстві
стало прийняття 12 червня 1990 р. Декларації про дер-
жавний суверенітет Російської Федерації. Долю СРСР
було визначено, адже він міг існувати доти, доки Росія
виступала як об’єднуюча ланка.

Розпад СРСР докорінним чином змінив співвідно-
шення сил у світі. Завершення «холодної війни» і при-
пинення існування системи біполярності передбачали
формування нового порядку у міжнародних відноси-
нах і зміну принципів, за якими світове співтовари-
ство мало будувати свою взаємодію. Суть цих прин-
ципів зводилась до встановлення партнерства і напра-
цювання стратегії взаємного виграшу за цілим комп-
лексу міжнародних проблем. Втілення зазначених
принципів у життя Росії гостро вимагало проведення
кардинальних реформ і встановлення пріоритетів дер-
жавного розвитку, чого на той час не відбулося. На
думку міністра зовнішніх справ РФ А. Козирєва (1990–
1996), концептуальне завдання країни полягало в тому,
щоб витягти себе самотужки. Налагодження всебічного
співробітництва зі США було, за словами міністра,
необхідною умовою для того, щоб Росія могла само-
стійно включитися в азіатсько-тихоокеанське, євро-
пейське, світове співтовариства як партнер, балансир,
конкурент [7, 6]. За умов же відсутності скоординова-
них дій влади, Росія занурювалася в хаос. Звернення
до політики партнерства із країнами Заходу, мало на
меті стабілізувати життя всередині країни.

Риторика А. Козирєва щодо подальшої долі Росії
як світової держави вказує на визначення магістраль-
ного шляху розвитку зовнішньої політики – глобаліза-
цію. Беручи до уваги вже наявні досягнення у міждер-
жавних відносинах, він зокрема зазначав, що «для де-
мократичної Росії США й інші західні демократії – такі
ж природні друзі і в перспективі союзники, як вони були
ворогами для тоталітарного СРСР» [8]. Документом,
який визначив взаємовідносини Росії і США у подаль-
шому, стала Декларація президентів названих країн.
В ній першим принципом відносин між країнами було
те, що «Росія і Сполучені Штати не розглядають один
одного в якості потенційних противників. Їх відносини
характеризуються з цього часу дружбою і партнерством,
заснованими на взаємній довірі, повазі і загальній при-
хильності демократії й економічній свободі» [9, 163–
164]. У цьому контексті МЗС Росії намагався сформу-
лювати зовнішньополітичну стратегію країни.

Наприкінці 1992 р. відбулося кілька засідань Ради
із зовнішньої політики, на чолі з А. Козирєвим, з обго-
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ворення документа про концепцію зовнішньополітич-
ного курсу, що його сформулювало МЗС РФ. У зазна-
ченому документі наголошувалось, крім пріоритет-
ності відносин з країнами ближнього зарубіжжя, на
стратегічному курсі на партнерські і союзницькі відно-
сини, на основі прихильності загальним демократич-
ним цінностям, з країнами Заходу [10, 18–20]. Згодом
А. Козирєв чіткіше визначив свою позицію: «Партнер-
ству немає альтернативи. Відмова від нього означала
б, скоріше за все втрату, історичного шансу на вирі-
шення подвійного завдання: формування відкритого
світу демократичної російської держави і перетворен-
ня нестійкого постконфронтаційного світу у стабіль-
ний і демократичний» [8]. Саме такий зовнішньополі-
тичний курс міг би сприяти, хоч і не напряму, розши-
ренню зовнішніх джерел фінансування економіки,
сформувати необхідні зовнішні умови для проведен-
ня кардинальної військової реформи, створення
відносно невеликих, але боєздатних збройних сил,
адекватних реальним загрозам національній безпеці.
Між тим, спротив, з яким зіткнувся міністр А. Козирєв,
за реалізації прозахідного курсу, показав зростання
впливу опозиційних настроїв еліти, частина якої, зда-
валося, розділяла демократичні прагнення [11, 35].

Корені опозиційності частини російської еліти
сягають часів радянського тоталітаризму, адже в СРСР
не тільки політична, а й економічна влада зосереджу-
валась в руках держави. Тому бюрократичні еліти, які
керували найважливішими відомствами держави і
партійними організаціями республіканського масшта-
бу та найбільшими територіальними організаціями
КПРС, розпоряджалися великими державними ресур-
сами як власними. Знаходячись поза будь-яким контро-
лем з боку суспільства, вони прагнули до задоволення
свого матеріального зиску. Змусити їх функціонувати в
інтересах всього суспільства можна було лише за допо-
могою апарату КПРС, який здійснював не тільки еконо-
мічне керівництво, але й узгоджував інтереси держав-
них і партійних структур [12, 22–28; 13, 92–99]. Запро-
вадження елементів ринкових відносин загрожувало
втратою колосальних прибутків для функціонерів.
Тому вони спочатку критикували активну співпрацю
із країнами Заходу та США, а потім вимагали відстав-
ки міністра закордонних справ А. Козирєва, який зай-
мався її реалізацією. Підтримка ж Б. Єльциним діяль-
ності А. Козирєва спонукала останнього дотримуватися
встановленого зовнішньополітичного курсу, незважаю-
чи навіть на дії західних партнерів. Вони дедалі більше
ігнорували інтереси Росії, продовжуючи тим самим
нагадувати останній про поразку у «холодній війні».

Здобутком ліберально-демократичних перетворень
у Росії можна вважати становлення суспільної думки,
яка стала не менш чутливою до зовнішньополітичних
проблем, ніж суспільна думка у країнах Заходу. Саме
за настрої широкої спільноти і розгорталась боротьба
між прихильниками демократичного й імперського
вибору в РФ. У роботі «Стратегія партнерства» міністр
зовнішніх справ наголошував, що у взаємовідносинах
Кремля і Заходу має панувати політика рівноправності
і взаємної вигоди, а також визнання статусу і значення
Росії як великої світової держави: «Або російські де-
мократи, за підтримки друзів і однодумців за кордо-
ном, зможуть знайти правильні форми для реалізації
цих вимог, або вони будуть зметені хвилею агресив-
ного націоналізму, який спекулюватиме на потребі
національного і державного самоствердження» [8].
Зрозуміло, А. Козирєв робив акцент на необхідності
становлення нової політичної свідомості росіян і ак-
тивній підтримці зовнішньополітичного курсу, адже

саме його втілення дасть змогу оновити і внутрішнє
життя в країні, додасть живильних імпульсів економіч-
ному оновленню, а найголовніше – допоможе подола-
ти закостенілу опозицію.

Можливості Росії, порівняно з СРСР скоротилися
й якщо його національний прибуток 1985 р. складав
57% від показника США, то в РФ він дорівнював лише
17,2% національного прибутку США [14, 137]. Разом
з тим, ліберальні перетворення, що тривали в РФ про-
тягом 1991–1992 рр., дали змогу російській дипломатії
здобути в Раді Безпеки ООН місце, яке належало СРСР.
У січні 1993 р. президенти РФ і США підписали над-
звичайно важливий Договір про подальше скорочення і
обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-
2), який передбачав взаємне скорочення ядерного по-
тенціалу [15]. Підписання договору викликало неодноз-
начну реакцію російського суспільства, оскільки знач-
но більший ядерний запас СРСР підлягав знищенню.

Попри складнощі, що виникли у зв’язку із внутрі-
шньополітичним курсом, російське керівництво нама-
галося інтегрувати країну в організації і структури, які
до цього були суто західними. Розпочалася поетапна
інтеграція Росії до «клубу» провідних індустріальних
держав світу, хоча протягом 1992–1995 рр. президент
Б. Єльцин був лише гостем на самітах лідерів «сімки»
[16, 35,38]. Варто додати, що у квітні 1992 р. Росія всту-
пила до, керованого США, Всесвітнього банку і Міжна-
родного валютного фонду, демонструючи прагнення
фінансово-економічної інтеграції з Заходом. Іноземні
компанії були допущені до приватизаційних процесів у
Росії, навіть у стратегічних галузях економіки. Співро-
бітництво з ЄС було підтверджене низкою договорів,
підписаних протягом 1993–1994 рр., зокрема уряд Росії
приєднався до, запропонованої НАТО, програми «Парт-
нерство заради миру». Росія по суті сама робила кроки
назустріч країнам Заходу і приймала всі пропозиції, що
надходили від останніх. Курс на партнерство викликав
докори в надто великому оптимізмі, а А. Козирєв вва-
жав, що в ньому було більше сили, ніж слабкості. Успіх
зовнішньої політики залежав, на його думку, від здат-
ності піднятися над вузькими проблемами, «загляну-
ти за обрій заради великих стратегічних цілей [8].

Проте, реалізація пріоритетних напрямів зовніш-
ньої політики Росії у 1991–1993 рр. не дала очікува-
них результатів: її інтереси ігнорувалися, оскільки
відбувалася протидія реінтеграційним процесам на
пострадянському просторі, НАТО поступово просува-
лося до її кордонів, а економіка західних країн і США
захищалися від російських товарів високими митами.
Поступово зовнішньополітичні вектори змінилися.
Суспільна думка все більше зосереджувалася на пере-
вазі національних інтересів і їх відстоюванні. Каталі-
затором змін у зовнішньополітичному курсі РФ 1994–
1995 рр. стала Балканська криза в Косово, для врегу-
лювання якої у цьому ж році було створено Контактну
Групу. Докладаючи зусиль у розв’язанні конфлікту,
Росії вдалося зберегти баланс у відносинах із США та
західними країнами, хоча динамічність відносин була
втрачена, а самого А. Козирєва було знято з посади.

Отже, впродовж 1991–1995 рр. у Росії тривав про-
цес становлення нового зовнішньополітичного курсу,
концепція якого означала орієнтацію на західну мо-
дель розвитку, неконфронтаційні міжнародні відноси-
ни, й який був пов’язаний з ім’ям міністра закордон-
них справ А. Козирєва. Основний наголос він робив
на партнерських стосунках із західними країнами, по-
перше, для закріплення позицій Росії у пострадянській
системі міжнародних відносин, по-друге, для прове-
дення кардинальних реформ у російському суспільстві.
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На жаль, відмова від цього зовнішньополітичного кур-
су призвела до поступового відродження ідей велико-
державності, протиставлення Росії всьому цивілізова-
ному світу, до політики гострої конфронтації з ним,
яка несла та несе загрозу широкомасштабного військо-
вого конфлікту, якого вдалося уникнути в період три-
валого існування блокової системи.
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За понад 90 років свого існування, Український
Вільний Університет зумів здобути визнання в усьому
світі. Сьогодні Український Вільний Університет у
Мюнхені (далі – УВУ) є одним з небагатьох українсь-

ких академічних центрів на терені Європейського Со-
юзу (далі – ЄС), який базує роботу на міждисциплі-
нарних українознавчих студіях у широкому європейсь-
кому контексті. Поза межами України УВУ – єдиний
університет у світі з навчальними програмами украї-
нською мовою. УВУ зробив значний внесок у поши-
рення знань про українську історію та культуру у світі.
Тому виникає необхідність всебічного вивчення історії
цього університету.

Діяльність УВУ була предметом уваги вітчизня-
них та зарубіжних вчених. Окремі аспекти цієї теми
знайшли відображення у наукових розвідках Б. Качо-
ра [1], В. Кучера [2], М. Меґеца [3–6], М. Присяжного
[7], Є. Федоренка [8; 9]. Проте, сучасний етап розвит-
ку УВУ у цих роботах висвітлений лише частково.
Вперше подано підсумок університетських здобутків
та повну бібліографію видань у праці «Universitas
Libera Ucrainensis: 1921–2006» [10]. У збірнику
«Universitas Libera Ucrainensis: 1921–2011» [11] зібра-
но матеріали, що висвітлюють досягнення універси-
тету за 90 років його діяльності.

З проголошенням незалежності України у 1991 р.,
університет продовжив науково-освітню, видавничу та
культурну діяльність, проте, вже за нових історичних
умов. Про Український Вільний Університет написано
досить багато праць, які висвітлюють початкові етапи
становлення та розвитку цієї інституції. В цій розвідці
ми акцентуємо увагу на особливостях функціонування
УВУ на сучасному етапі, окресленні проблем та перс-
пектив розвитку цієї установи. Мета статті – проаналі-
зувати діяльність Українського Вільного Університе-
ту у Мюнхені у 90-х рр. ХХ ст. – на початку ХХІ ст.

Український Вільний Університет у Мюнхені (фе-
деральна земля Баварія, ФРН) є одним з найстаріших
культурних і науково-освітніх центрів української діас-
пори в Європі. УВУ розпочав діяльність у Відні 1921 р.,
але того ж року його перенесено до Праги, а 1945 р. –
до Мюнхена. Ще до проголошення незалежності Ук-
раїни, УВУ тривалий час був осередком української
науки і культури [12, 62–63]. УВУ – це вищий навчаль-
ний заклад у Німеччині, що має право надавати вче-
ний ступінь магістра, доктора та габілітованого док-
тора. Право промоції та габілітації, тобто право при-
своювати вчені ступені доктора та габілітованого док-
тора, УВУ було надано ще у 1950 р., а підтверджено
1978 і 2000 рр. [13, 2]. В УВУ також запроваджено
звання почесних докторів (1931). За час існування уні-
верситету його було присвоєно понад ста особам, чиї
заслуги перед історією та наукою є загальновизнани-
ми [14, 227]. Після 1991 р. УВУ продовжив діяльність
за нових умов. Деякі дослідники відзначають, що, з
проголошенням самостійної Української держави, роз-
почався новий період в історії УВУ. Новітній, або
т. зв. «четвертий» [15, 2] етап існування УВУ характе-
ризується рядом особливостей.

Насамперед, слід відзначити, що 12 листопада
1992 р. підписано Угоду між Міністерством освіти
України та Українським Вільним Університетом у
Мюнхені. Цим договором визнано правочинність дип-
ломів УВУ в Україні [16, 126]. У 1990-х рр. відбулося
оновлення структури університету. У 1999 р. було зас-
новано факультет україністики. Основу наукової та
педагогічної діяльності факультету складають історія
України, українські мова, література та інші україно-
знавчі дисципліни. Нині УВУ включає в себе три фа-
культети – філософський, україністики, державних та
економічних наук.

Крім цього, до складу УВУ входять Інститут рин-
кової економіки, Інститут дослідження українсько-
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німецьких відносин (створено у 1991 р.) та Педагогіч-
ний інститут. Останній реалізує окрему програму
підвищення кваліфікації вчителів українознавчих пред-
метів. Щороку УВУ запрошує українських вчителів на
студії в Педагогічному інституті. Інститут досліджен-
ня українсько-німецьких відносин вивчає історію
міждержавних відносин між обома країнами з пріо-
ритетом досліджень XX–ХХI ст. При університеті
діють також архів і бібліотека. Фонди останньої на-
лічують біля 35 тис. книг, 1 тис. назв періодичних ви-
дань, понад 130 назв газет тощо. У фондах УВУ збе-
рігаються численні й надзвичайно цінні особисті ар-
хіви українських вчених та діячів культури, а також
архіви громадських і політичних організацій [11, 87].

Науково-освітні програми УВУ охоплюють магі-
стерські та докторські студії з гуманітарних і суспіль-
них наук. З метою активізації наукових досліджень, в
УВУ застосовуються різні форми роботи – наукові
доповіді, семінари, проведення незалежних студентсь-
ких наукових досліджень, спільних наукових конфе-
ренцій тощо [2, 132]. В університеті проводяться та-
кож додаткові курси та семінари. Серед них варто
відзначити постійний університетський семінар, пуб-
лічний форум для виступів учених, спеціалістів, полі-
тиків та громадських діячів [17, 7]. Навчання в універ-
ситеті проводиться українською мовою. Деякі курси
викладаються також німецькою й англійською мова-
ми [14, 229]. У 1990–2000-х рр. помітною стала тен-
денція зростання кількості студентів, які навчаються в
УВУ. Це переважно випускники українських вищих
навчальних закладів. Понад 90% студентів УВУ скла-
дають українці. У 2013/2014 акад. р. в університеті
навчалися 167 студентів [17, 3].

Унікальність і перевага університету перед інши-
ми закладами в тому, що університет не має т. зв. «штат-
них» викладачів. В УВУ проводять науково-освітню
діяльність учені з України, США, Канади та інших
країн. Університет запрошує до співпраці щораз но-
вих викладачів. Тому УВУ має змогу творити креатив-
не й потужне міжнародне наукове товариство [6, 2]. В
1990–2000-х рр. в УВУ побувала значна кількість ук-
раїнських вчених, політиків та діячів культури. При
цьому університет належить до ВНЗ зі значним науко-
вим потенціалом. Фундаментальні та прикладні нау-
кові дослідження, що проводяться на базі університе-
ту, спрямовані на вирішення актуальних суспільних і
соціально-економічних проблем [4, 2]. У 90-х рр.
ХХ ст. нові аспекти були внесені не лише в освітній
процес, а й у наукові дослідження, які проводилися на
базі УВУ. Новітній етап характеризується посиленням
науково-дослідної функції університету. Пріоритетним
напрямом досліджень в УВУ стали українсько-німецькі
відносини [11, 112; 15, 3].

Український вектор наукових досліджень в УВУ
достатньо потужний. Після відновлення незалежності
України, перші докторські дисертації в університеті
захистили українці М. Осадчий (1991 р., журналіст і
письменник), Т. Салига (письменник, громадський
діяч, доктор філософських наук (1993)), Й. Лось (жур-
наліст, доктор політичних наук (1995)), М. Яцимірсь-
ка (доктор політичних наук (1999), завідувач кафедри
мови ЗМІ у Львівському національному університеті
імені Івана Франка) та ін. [7, 11].

Особливе зацікавлення викликає УВУ в іноземних
докторантів. Проте, теми докторських робіт обме-
жуються німецько-українською чи, відповідно, євро-
пейсько-українською проблематикою. До уваги беруть-
ся також теми, що можуть бути опрацьовані з викори-
станням можливостей університету [4, 2]. Результатом

досліджень науковців УВУ стала поява значної
кількості публікацій у Наукових збірниках, монографій
тощо. На особливу увагу заслуговують насамперед такі
видання, як «Променисті сильвети» І. Качуровського
(2002), «Мислителі німецького Романтизму» Л. Руд-
ницького та О. Фешовця (2003), «Напрямки українсь-
кої культури» І. Мірчука (редакція М. Шафовала, 2003)
та ін. [11, 723]. Серед праць слід виділити ті, що при-
свячені історії УВУ. Насамперед це видання «Univer-
sitas Libera Ucrainensis: 1921–2006» (Мюнхен, 2006)
[10], «Історія Фундації Українського Вільного Універ-
ситету: 30 років діяльности. 1975–2005 рр.» (Нью-
Йорк, 2006). Наприкінці 2011 р. в УВУ вийшов також
один з томів «Universitas Libera Ucrainensis: 1921–2011»
[11], яким підсумовано наукову й освітню діяльність
УВУ за 90 років. Презентація книги відбулася 14 бе-
резня 2012 р. у Мюнхені [18, 4].

За останні роки в УВУ опубліковано ряд інших
наукових праць. Зокрема 2012 р., під егідою УВУ, На-
укового товариства ім. Т. Шевченка та Інституту ук-
раїнознавства ім. І. Крип’якевича НАН України вида-
но монографію М. Мозера – «Тарас Шевченко і сучас-
на українська мова: спроба гідної оцінки» [19]. У 2013 р.
вийшли друком матеріали міжнародної наукової кон-
ференції «Україна на історіографічній мапі міжвоєн-
ної Європи», яка відбулася в УВУ 1–3 липня 2012 р.
(спільно з Інститутом історії НАН України), черговий
випуск «Наукового збірника УВУ» (гуманітарні науки),
матеріали першої студентської наукової конференції
УВУ, видання творів Г. Сковороди німецькою – «Narziss
oder das Gesprach: uber Erkenne Dich Selbst» та ін. [6,
2]. Загалом, УВУ є одним із найбільших науково-дос-
лідних центрів за кордоном, який займається українсь-
кою проблематикою. Щороку він публікує значну
кількість досліджень на українознавчу тематику. Біб-
ліографія академічних видань Українського Вільного
Університету українською, німецькою, англійською й
іншими мовами налічує понад 600 видань [11, 86].

Завдяки тісним зв’язкам з ВНЗ України, УВУ має
змогу спільно з ними проводити наукові дослідження
та навчання студентів. У 1990-х рр. – на початку ХХІ ст.
налагоджено співпрацю УВУ з низкою вищих навчаль-
них закладів України, зокрема Львівським національ-
ним університетом ім. І. Франка (далі – ЛНУ), Києво-
Могилянською академією, Українським католицьким
університетом у Львові, іншими університетами та
багатьма науково-дослідними інститутами НАН Украї-
ни [20, 41]. Вагоме значення для організації науково-
освітньої діяльності та фінансування УВУ відіграла
Фундація Українського Вільного Університету в Нью-
Йорку (Ukrainian Free University Foundation Inc.). Вона
була створена 1975 р. у США, з метою пропаганди
наукової діяльності цього українського закордонного
навчального закладу та надання йому фінансової
підтримки [4, 3].

Особливо плідною є наукова співпраця Фундації з
ЛНУ. Так, 12–14 лютого 1992 р. у Львові відбулася
спільна конференція цього закладу і наукових установ
України на тему: «Український університет вчора і сьо-
годні». Під час конференції, П. Ґой – тодішній ректор
УВУ (1992–1993 рр.) та голова Фундації УВУ (1977–
2001 рр.) – запропонував створити при ЛНУ бібліоте-
ку та архів української діаспори. Завдяки діяльності
Фундації, було зібрано і передано до бібліотеки уні-
кальні видання, чимало архівних матеріалів. З нагоди
10-ї річниці заснування діаспорної бібліотеки ЛНУ, її
було перейменовано на «Кабінет літератури українсь-
кої діаспори» та присвоєно ім’я її засновника – П. Ґоя.
Схожі проекти реалізовувалися університетськими
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бібліотеками Києва, Чернівців, Івано-Франківська [1,
2]. За сприяння Фундації, УВУ надавав стипендії науко-
вцям з України, які займалися дослідженнями в галузі
історії, літературознавства, політології, економіки, пра-
вознавства та філософії. Лише впродовж 1999–2002 рр.
в УВУ мали змогу навчатися 113 осіб на магістерських
і докторських стипендіальних програмах [9, 2].

Окрім педагогічної та наукової роботи, УВУ зай-
мається активною громадською діяльністю. За
підтримки Фундації, лише 2012 р. в університеті про-
ведені наступні заходи: відзначення 91-ї річниці УВУ,
проведення Шевченківської академії, вечору Віри
Вовк, виставки творів народного мистецтва з Чорно-
бильської зони, академічного вечору, присвяченого
50-й річниці створення Товариства сприяння українській
науці, у рамках якого відбулося відкриття фотовиставки
«Батьківщина Україна» тощо [6, 3]. Фундація ініціюва-
ла та підтримувала й інші культурно-мистецькі проек-
ти. Серед найбільш знакових, слід відзначити конкурс з
україністики під егідою Літературного Фонду Воляників-
Швабінських. Останній був заснований при Фундації
Українського Вільного Університету 1998 р. На момент
створення, розмір Фонду складав 100 тис. дол. Журі
Фонду щорічно призначає чотири премії за найкращі
літературні наукові праці з україністики [1, 2; 8, 1].

Упродовж усього періоду існування УВУ складним
залишалося його матеріальне становище. До середи-
ни 90-х років ХХ ст. фінансове забезпечення УВУ було
на належному рівні, а університет отримував дотації
від урядів ФРН та Баварії, що дозволяло утримувати
установу. Завдяки цим субсидіям, УВУ став одним з
провідних наукових центрів україністики в Західній
Європі. Однак у 1996 р. Федеральний уряд Німеччини
припинив фінансування УВУ. Через десять років фінан-
сові кошти перестав виділяти й земельний уряд Ба-
варії. Німецький уряд у Бонні надавав фінансову до-
помогу УВУ, починаючи з 1945 р., а Німеччина на дер-
жавному рівні брала на себе зобов’язання утримувати
університет за певних умов. Зазначалося, що з момен-
ту проголошення незалежності України, саме остання
має перебрати на себе фінансування УВУ [21, 5].

У 1990–2000-х рр. було проведено низку зустрі-
чей та переговорів на всіх рівнях щодо можливості
фінансування Українською державою УВУ. Неоднора-
зові поїздки керівництва університету в Україну, з ме-
тою отримання допомоги виявилися безуспішними.
Українські політики пояснювали це тим, що вітчизня-
не законодавство забороняє напряму фінансувати ті
навчальні заклади, які знаходяться поза межами Ук-
раїни [3, 3]. Переломним в існуванні УВУ став 2008 р.
Саме тоді гостро постало питання самого існування
університету. Керівництвом закладу було розглянуто
т. зв. «альтернативний план» збереження університе-
ту, який включав продаж будинку, де знаходився УВУ,
та купівлю дешевшого, більш функціонального при-
міщення. 15 липня 2008 р. був підписаний контракт
про продаж приміщення на Пінценауерштрасе, 15 у
Мюнхені. Кошти, вилучені від продажу будівлі УВУ,
дали змогу покращити фінансовий стан університету
(близько 4,5 млн. євро пішли на забезпечення фінан-
сового фонду університету). Нині нове приміщення
університету знаходиться на Барелліштрасе, 9-а у пре-
стижному районі Мюнхена – Німфенбург [22, 9].

Створення власної фінансової бази, дотації Фундації
УВУ, а також постійна допомога окремих приватних осіб
з ФРН, США, України та інших країн забезпечують
діяльність цієї унікальної академічної установи. Сьогодні
УВУ має відносно самостійне фінансування і при цьо-
му не отримує грошової допомоги від німецького чи

українського урядів. За словами баварського міністра
науки і мистецтва В. Гойбіша, сучасна фінансова ситуа-
ція з УВУ свідчить про те, що існуванню цього закладу
нічого не загрожує [13, 2]. Нові історичні реалії поста-
вили перед університетом нові завдання. У зв’язку з цим,
керівництво УВУ вважає за необхідне провести ряд ре-
форм в університеті. Насамперед, необхідно знайти до-
даткові шляхи фінансування УВУ.

Вдосконалення та реформування потребує також
навчальний процес. Актуальним завданням є виведен-
ня його на вищий європейський та світовий рівень,
розширення співпраці з українськими вищими на-
вчальними закладами тощо. Нині це особливо акту-
ально, адже в різних ВНЗ ЄС відбувається процес зак-
риття славістичних та українознавчих студій [5, 3; 21,
7]. У зв’язку з цим, доречною була б допомога в цій
справі Української держави, адже в її інтересах – збе-
реження цієї провідної українознавчої установи в
Європі, примноження її традицій.

У 90-х рр. ХХ – на початку ХХІ ст. Український
Вільний Університет відіграв важливу роль в куль-
турній та науково-освітній співпраці між Україною та
Німеччиною. На якість та рівень наукових досліджень
та педагогічну діяльність університету позитивно впли-
нула підтримка Фундації УВУ у США. Освітні та нау-
кові зв’язки УВУ з Україною у 1990–2000-х рр. знач-
но розширилися. Новітній етап характеризується інтен-
сифікацією наукових досліджень в університеті, насам-
перед у царині українознавства, набуттям фінансової
самостійності закладу. Університет знаходиться на
етапі реформування діяльності, тому необхідно про-
довжувати дослідження у цьому напрямі. Адже ґрун-
товні дослідження у цій галузі не лише поглиблюють
знання з історії УВУ, а й дадуть змогу знайти шляхи
вирішення проблем функціонування цієї установи.
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У статті розглянуті теоретичні засади транскордонного співро-
бітництва країн Європейського Союзу.
Ключові слова: глобалізація, Європейський Союз, прикордоння,
транскордонне співробітництво, інтеграційні процеси.

Головною закономірністю сучасного світового
розвитку є процес глобалізації, що впливає на еконо-
мічну, соціальну й культурну сфери життя суспільства
та веде до демократизації світового розвитку, зростан-
ня загальної взаємозалежності країн і союзів країн за
умов розширення світових горизонтів. Все більш ва-
гомим компонентом міждержавного спілкування ста-
ють міжнародні та зовнішньоекономічні зв’язки. Скла-
дається новий напрям міжнародного співробітництва
– прикордонний, який, за складністю проблем і важ-
ливістю завдань, співвідноситься з міждержавними
стосунками.

Практика прикордонного співробітництва як скла-
дова частина інтеграційних процесів у Західній Європі
набуває найбільшого розвитку після Другої світової
війни, коли лідери європейських держав, здійснюючи
відбудову зруйнованого національного господарства,
неодноразово демонстрували прагнення поєднати зусил-
ля для спільного вирішення проблем прикордонних ре-
гіонів. Також у цей же час представники багатьох при-
кордонних регіонів почали зустрічатися для обговорен-

ня можливості ліквідації кордонних бар’єрів, покращен-
ня життєвого рівня населення, збереження стабільного
миру, усунення непотрібних обмежень [1, 2; 2, 162].

Так, у 1949 р. між Італією та Австрією був підпи-
саний двосторонній договір, метою якого було полег-
шити взаємну торгівлю продуктами й товарами місце-
вого виробництва між італійськими провінціями Аль-
то й Адідже та австрійськими землями Тіроль і Фо-
рарльберг [3, 157]. У 1950 р. на німецько-французько-
му кордоні, починаючи з культурних обмінів, створен-
ня інформаційних центрів і правничих консультацій,
активізувалася співпраця в економічній сфері та роз-
будові комунікаційної інфраструктури [4, 53–54]. Не-
вдовзі, 1952 р. підписано угоду між польським воє-
водством Зелена Гура й німецьким округом Франк-
фурт-на-Одері про економічну співпрацю у вирішенні
проблем водного господарства суміжних територій. У
цьому ж році між тим же польським воєводством і
німецьким округом Коттбус, а також між воєводством
Щецин і німецькими округами Найбранденбург і Рос-
ток були укладені угоди про початок розвитку товаро-
обмінних операцій [5]. У 1956 р. розроблений і пер-
ший комплексний план прикордонної співпраці між
німецькими округами Дрезден, Коттбус, Франкфурт-
на-Одері, Найбранденбург і Росток та польськими воє-
водствами – Врацлавським, Познанським, Зелено-
гурським, а також Щецинським і Кашмінським [5].

Відомий швейцарський культуролог та ідеолог євро-
пейської інтеграції Д. де Ружмон у «Відкритому листі
до європейців» (21 лютого 1970 р.) писав: «В Європі
майбутнього, звільненій від тиранії політичних та адмі-
ністративних кордонів, встановлених для етнічних та
економічних реалій, незабаром вималюються, органі-
зуються та утвердяться регіони. І оскільки вони бу-
дуть молодими та спритними, повними життя, відкри-
тими для світу, вони зв’яжуться між собою стосунка-
ми обмінів... Вони прийдуть до об’єднання за по-
дібністю та взаємодоповнюваністю, згідно з новими
реаліями, що будуть їх формувати, незважаючи на старі
кордони» [6, 229]. Ці слова були написані в період,
коли, поряд зі звичним поняттям «прикордонне співро-
бітництво», в політичному та науковому лексиконі За-
хідної Європи все частіше став з’являтися новий термін
– «транскордонне співробітництво» [7, 309]. Іншими
словами – це словосполучення охарактеризувало якісно
новий рівень співпраці прикордонних територій, а його
впровадження ознаменувало поступовий перехід від
однієї історичної фази, відомої як «Європа держав»,
до іншої, докорінно нової – «Європа регіонів» [8, 24].

Вперше термін «транскордонне співробітництво»
вжито в Європейській рамковій конвенції про транс-
кордонне співробітництво між територіальними общи-
нами або властями (106 Мадридська конвенція, ETS-
106) (European Outlіne Conventіon on Transfrontіer
Cooperatіon between Terrіtorіal Communіtіes and
Authorіtіes), яка була підписана 21–23 травня 1980 р. у
Мадриді 36 з 47 державами-членами Ради Європи [9].
Хоча робота з розробки цього документа розпочалася
ще у вересні 1966 р., коли Консультативна Асамблея
Ради Європи прийняла Рекомендацію № 470 про євро-
пейську співпрацю між місцевими властями, в якій
містилася вимога Комітету Міністрів розробити про-
ект конвенції з цього питання. Згодом, у квітні 1969 р.
Комітет Міністрів зобов’язав Комітет у справах муні-
ципальної та регіональної співпраці підготувати дос-
лідження проблем співпраці місцевих органів влади
прикордонних територій [10, 57].

Пропозиція щодо підготовки проекту Європейсь-
кої рамкової конвенції прозвучала на першій конфе-
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ренції європейських міністрів, відповідальних за
місцеве самоврядування, 21–22 листопада 1975 р. у
Парижі [11]. А вже на другій конференції в Афінах 25–
27 листопада 1976 р. міністри рекомендували Коміте-
ту Міністрів прийняти проект, підготовлений Коміте-
том у справах муніципальної та регіональної співпраці.
Цей проект був підтриманий Парламентською Асамб-
леєю Ради Європи (Рекомендація № 784 (1976), № 802
(1977)) та Конференцією місцевих і регіональних влад
(Резолюція № 90 (1977)). Проект Конвенції було пред-
ставлено Комітету Міністрів у березні 1977 р. [11]. Комі-
тет Міністрів затвердив текст Конвенції й передав її
Парламентській Асамблеї, яка висловила своє схвален-
ня за № 96 (1979). У світлі рішення Парламентської
Асамблеї Комітет Міністрів вирішив відкрити Конвен-
цію для підписання з нагоди 4-ї конференції європейсь-
ких міністрів, відповідальних за місцеве самовряду-
вання (м. Мадрид, 21–23 травня 1980 р.) [10, 57].

Рамкова конвенція визначає транскордонне співро-
бітництво як «будь-які спільні дії, спрямовані на по-
силення та поглиблення добросусідських відносин між
територіальними общинами або властями, які знахо-
дяться під юрисдикцією двох або декількох Договір-
них Сторін, та на укладання з цією метою будь-яких
необхідних угод або досягнення домовленостей» (Стат-
тя 2) [9]. Її головною метою є підтримка та полегшен-
ня укладання транскордонних угод між місцевими та
регіональними властями в межах їхньої компетенції.
У цих угодах може йтись про розвиток територій, за-
хист навколишнього середовища, регіональний розви-
ток, взаємну допомогу в надзвичайних ситуаціях і т. ін.,
а також про заснування транскордонних об’єднань
місцевих властей. Як видно вже зі Статті 1, «Кожна
Договірна Сторона зобов’язується підтримувати та
заохочувати транскордонне співробітництво між тери-
торіальними общинами або властями, які знаходяться
під її юрисдикцією» [9]. Відповідно до Конвенції, сто-
рони-учасниці долають перешкоди на шляху транскор-
донного співробітництва та створюють на національ-
ному рівні відповідні умови властям, які є задіяними в
такому міжнародному співробітництві (Статті 4, 5) [9].

З метою посилення Європейської рамкової кон-
венції, 9 листопада 1995 р. у Страсбурзі було відкрито
для підписання Додатковий протокол до неї (Addіtіonal
Protocol to the European Outlіne Conventіon on Trans-
frontіer Co-operatіon between Terrіtorіal Communіtіes or
Authorіtіes). Він містить положення про визнання пра-
ва територіальних общин або властей країн-учасниць
Мадридської конвенції укладати угоди про транскор-
донне співробітництво з територіальними общинами
або властями інших держав у рівноцінних сферах ком-
петенції (Стаття 1, пункт 1) [12]. При цьому робиться
вказівка на те, що угоди про транскордонне співробіт-
ництво спричиняють обов’язки тільки для терито-
ріальних общин або властей, які їх уклали (Стаття 1,
пункт 2), та можуть передбачати створення органу
транскордонного співробітництва, який може мати
правосуб’єктність і покликаний виконувати завдання,
покладені на нього територіальними общинами або
властями, відповідно до його цілей, та у спосіб, пе-
редбачений національним законодавством, яке регу-
лює його діяльність (Стаття 3) [12]. Цей документ
підписали 26 держав-членів Ради Європи.

5 травня 1998 р. у Страсбурзі було відкрито для
підписання Другий протокол до Європейської рамко-
вої конвенції про транскордонне співробітництво між
територіальними общинами або властями (Protocol No.
2 to the European Outlіne Conventіon on Transfrontіer
Co-operatіon between Terrіtorіal Communіtіes or Autho-

rіtіes concernіng Іnterterrіtorіal co-operatіon). Він вста-
новлює правові рамки для взаємовідносин між тери-
торіальними общинами або властями двох та більше
Договірних Сторін, які відрізняються від взаємовід-
носин транскордонного співробітництва властей, що
розташовані поблизу одна від одної, через надання
можливості укладати угоди про співробітництво з те-
риторіальними общинами або властями інших держав,
«які не є сусідами, але з якими існують спільні інтере-
си». Такі взаємовідносини визначаються як «міжтери-
торіальне співробітництво» (Стаття 1) [13]. Відповід-
но до протоколу, територіальні общини або власті на-
діляються правом бути залученими до міжтериторіаль-
ної діяльності й укладати міжтериторіальні угоди
відповідно до власних повноважень, згідно з визначе-
ними процедурами та національним законодавством
(Стаття 2) [13]. Рамкова конвенція, разом із протоко-
лами, становлять загальні правові засади співробіт-
ництва місцевих регіональних властей по різні боки
кордонів у Європі.

Впродовж 1980–2000-х рр. ідеї, закладені у Рам-
ковій конвенції, отримали підтримку та подальший
розвиток з боку міжнародних організацій та форумів.
Так, на Шостій конференції європейських міністрів
регіонального/просторового планування, яка відбула-
ся 19–20 травня 1983 р., було прийнято Європейську
хартію регіонального/просторового планування (Тор-
ремоліноську Хартію) (European Charter for Regіonal/
Spatіal Plannіng), що стала першою інструкцією в га-
лузі європейського просторового планування. Вона
ґрунтується на тезі, що регіональне/просторове пла-
нування є важливим інструментом розвитку європейсь-
кого суспільства, а інтенсифікація міжнародного
співробітництва щодо цього становить істотний вне-
сок у посилення європейської ідентичності (European
іdentіty). Регіональне/просторове планування має бути
демократичним (забезпечити участь громади та їх полі-
тичних представників у цьому процесі), всебічним (ко-
ординувати різноманітні секторальні програми та спря-
мовувати їх в єдиний інтегрований підхід), функціо-
нальним (враховувати існування регіональної свідо-
мості, що базується на спільних цінностях, культурі
та інтересах, які іноді перетинають адміністративні та
територіальні кордони, а також брати до уваги існу-
ючі інституційні домовленості між різними країнами)
й орієнтованим на довгу перспективу [14, 20–21].

На утвердження та захист самостійності місцево-
го самоврядування як фундаментального принципу
демократичного конституційного устрою країн Євро-
пи спрямована Європейська хартія місцевого самовря-
дування (European Charter of Local Self-Government),
відкрита для підписання країнами-членами Ради Євро-
пи з 15 жовтня 1985 р. у Страсбурзі. Структурно вона
складається з преамбули та двох частин. Перша час-
тина присвячена матеріально-правовим питанням
місцевого самоврядування, інша стосується зобов’я-
зань сторін-держав, які її підписали. Так, у статті 10.3
йдеться про те, що місцеві громади мають право на
участь у міжнародних об’єднаннях і угодах про транс-
кордонне співробітництво у встановлених законодав-
ством межах. Стаття 12.1 вимагає від кожної держави,
що бажає ратифікувати Хартію, підтвердити свої зо-
бов’язання стосовно дотримання не менш ніж 20-ти її
положень [15]. Положення Хартії увійшли до націо-
нального законодавства практично всіх країн Європи
та відображені у багатьох конституціях країн так зва-
ної «нової демократії» [16, 152].

16 листопада 2009 р. був прийнятий Додатковий
протокол до Європейської хартії місцевого самовря-
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дування про право участі у справах місцевого органу
влади, основні положення якого зводяться до підси-
лення права участі та впливу на здійснення повнова-
жень, обов’язків місцевих органів влади кожного гро-
мадянина, права на отримання інформації від місцевих
органів влади (Статті 1 і 2) [17]. Цей протокол підписа-
ли лише 12 держав-членів Ради Європи, які ратифікува-
ли Європейську хартію місцевого самоврядування.

Особливою подією в житті Європи стало прийнят-
тя 6 листопада 1989 р., під час святкування 40-ї річниці
створення Ради Європи, спеціальної Декларації з пи-
тань транскордонного співробітництва. Комітет
Міністрів Ради Європи висловив своє задоволення
досягнутим прогресом у створенні атмосфери добро-
сусідських відносин у прикордонних регіонах, висло-
вив подяку транскордонним інститутам, організаціям
і асоціаціям за їхні зусилля у вирішенні спільних про-
блем [18, 49].

У 1992 р. Постійна Конференція Місцевих та Ре-
гіональних Влад Ради Європи прийняла резолюцію
№ 232 – «Автономія, меншини, націоналізм та Євро-
пейський Союз». Вона закликала країни-члени Ради
Європи сприяти розвитку транскордонного співробіт-
ництва на регіональному та місцевому рівнях, у відпо-
відності до основних положень Рамкової конвенції, а
також створювати умови для ефективної підтримки
культурних і соціально-економічних відносин між но-
сіями однієї мови, культури та традицій [10, 58].

9 жовтня 1993 р. у Відні, під час Першого саміту
глав держав та урядів країн-членів Ради Європи було
прийнято так звану Віденську декларацію, в якій
підкреслюється, що «створення Європи толерантної й
процвітаючої залежить не тільки від співробітництва
між державами. Воно також потребує транскордонно-
го співробітництва між місцевими та регіональними
владами» [19]. Так само й «Пакт стабільності в
Європі», прийнятий у Парижі 21 березня 1995 р.
міністрами закордонних справ 52 держав-членів
ОБСЄ, особливо наголошує на тому, що добросусідські
відносини повинні сприяти регіональному економіч-
ному розвитку, подоланню соціально-економічних
труднощів, ефективному використанню потенціалу
транскордонного співробітництва для розвитку свобо-
ди особистості, ідей, підвищення добробуту й послуг
в економічній, культурній, адміністративній і гумані-
тарній сферах [11].

Важливість регіонального співробітництва
підтверджують також Вільнюська декларація «Про
регіональне співробітництво і зміцнення демократич-
ної стабільності в розширеній Європі», прийнята у
Вільнюсі 3 травня 2002 р. на 110-й сесії Комітету
Міністрів Ради Європи та Кишинівська політична дек-
ларація «Про транскордонне і міжрегіональне співро-
бітництво між державами Південно-Східної Європи»
від 6 листопада 2003 р. У цих документах підкрес-
люється, що кордон має сприяти контактам, обміну та
діалогу між народами і цивілізаціями та міститься зак-
лик розвивати, поглиблювати й зміцнювати прикордон-
не співробітництво між місцевими і регіональними
властями [20; 21].

Особливої уваги заслуговує Протокол № 3 до Євро-
пейської рамкової конвенції про транскордонне співро-
бітництво між територіальними общинами або влас-
тями стосовно «об’єднання єврорегіонального співро-
бітництва» (Euroregіonal Co-operatіon Groupіngs –
ECGs), який домовилися створити європейські
міністри, відповідальні за місцеве й регіональне са-
моврядування, на зустрічі у Валенсії 15–16 жовтня
2007 р. [22]. Розробка цього документа проводилася

Комітетом експертів з транскордонного співробітниц-
тва (Commіttee of experts on transfrontіer co-operatіon),
під егідою Європейського комітету з питань місцевої
й регіональної демократії (European Commіttee on Local
and Regіonal Democracy – CDLR), а після схвалення
Комітетом міністрів Ради Європи, він був відкритий
для підписання й ратифікації 16 листопада 2009 р. у
м. Утрехті (Нідерланди), під час 16-ї сесії Європейсь-
кої конференції міністрів, відповідальних за регіональ-
не та місцеве врядування [23, 57].

Цей новий 3-й Протокол передбачає створення й
діяльність «об’єднання єврорегіонального співробіт-
ництва» (ОЄС), яке визначається як форма органу
транскордонного співробітництва у вигляді юридич-
ної особи з правом на власний бюджет, що підпадає
під законодавство тієї країни-члена Ради Європи, де
розташована його штаб-квартира (Стаття 1, пункт 1;
Стаття 2, пункт 1, 4). ОЄС засновується шляхом укла-
дання письмової угоди між його членами-засновника-
ми, з метою заохочення, підтримки та розвитку в інте-
ресах населення транскордонного та міжтериторіаль-
ного співробітництва у сферах спільної компетенції та,
відповідно до повноважень, установлених згідно з на-
ціональним законодавством відповідних держав (Стат-
тя 4, пункт 1; Стаття 1, пункт 2) [22]. Станом на 26 бе-
резня 2011 р. цей протокол ще не набрав чинності, адже
його підписали 10 країн-членів Ради Європи (Вірменія,
Бельгія, Німеччина, Литва, Люксембург, Нідерланди,
Словенія, Франція, Чорногорія та Швейцарія), що при-
єдналися до Мадридської рамкової конвенції, але жод-
на з них його не ратифікувала [23, 57; 2, 161].

Узагальнене визначення транскордонного співро-
бітництва представив Г.-М. Чуді (Швейцарія) на ІХ
засіданні Конгресу місцевих і регіональних органів
влади в Європі (м. Страсбург, 4–6 липня 2002 р.) у
доповіді «Сприяння транскордонному співробітницт-
ву: важливий чинник демократичної стабільності в
Європі»: транскордонне співробітництво (cross-border
co-operatіon) розуміється як дво-, три- або багатосто-
роннє співробітництво між місцевими та регіональни-
ми органами влади (напівгромадські й приватні су-
б’єкти також можуть бути включені у цей контекст), що
здійснюється у географічно суміжних територіях. Це
стосується і територій, відокремлених морем [24, 14].

Останнє являє собою специфічну сферу зовніш-
ньоекономічної, політичної, екологічної, культурно-
освітньої та інших видів міжнародної діяльності, що
здійснюється на регіональному рівні й яка, охоплюю-
чи всі загальні їх форми, відрізняється необхідністю
та можливостями більш активного їх використання, а
також низкою особливостей, а саме наявністю кордо-
ну й необхідністю його облаштування, спільним вико-
ристанням природних ресурсів і, відповідно, спільним
вирішенням проблем екологічної безпеки, більш ши-
роким взаємним спілкуванням населення сусідніх дер-
жав та особистими зв’язками людей, значно вищим
навантаженням на інфраструктуру (шляхи, зв’язок,
сферу обслуговування, придорожню інфраструктуру)
[25, 674]. Його ж основою є процес створення зв’язків
і договірних відносин у прикордонних зонах, з метою
пошуку рішень для спільних та ідентичних проблем, а
його філософія полягає в тому, що два суміжні при-
кордонні регіони співпрацюють у процесі розробки
планів і вибору пріоритетів розвитку, а потім узгоджу-
ють плани розвитку.

Отже, транскордонна співпраця полягає в тому,
щоб у діалозі в усіх сферах життя були задіяні всі со-
ціальні групи населення й адміністративні органи, вона
спрямована на подолання негативних аспектів існуван-
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ня кордонів і наслідків, які виникли на прикордонних
територіях, через їхнє розташування на національних
окраїнах держав, а відтак, має на меті покращення умов
життя населення.
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