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ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 
УДК 364.42:355.292 

Г. М. Гордієнко 

ЮРИДИЧНЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

ІНВАЛІДІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ (1942-1948 рр.) 
 

Анотація: В статті проаналізовано процес становлення державної політики 

соціального забезпечення інвалідів Вітчизняної війни. Висвітлюється становлення системи 

юридичних і нормативних актів радянської держави, які регламентували соціальне 

забезпечення інвалідів Вітчизняної війни в Україні. Аналізується зміст законів, указів, 

постанов та інструкцій щодо соціального захисту фронтовиків, ухвалених у роки війни і 

повоєннний період. В статті розкривається зміст заходів радянської держави щодо 

соціального забезпечення інвалідів Вітчизняної війни в повоєнний період. 

Ключові слова: інвалід Вітчизняної війни, соціальне забезпечення, юридичні і 

нормативні акти,укази, пенсіонування, працевлаштування. 

 

Період радянсько-німецької війни і післявоєнної відбудови є найважчою епохою 

новітньої історії України. Мешканці республіки пережили великі потрясіння, зазнали 

неймовірно тяжких втрат внаслідок військових дій. Фронт двічі – з заходу на схід і зі сходу 

на захід прокотився по наших землях. Після вигнання нацистів українці, докладаючи 

великих зусиль, почали налагоджувати нормальне життя. На перешкоді цьому стояв 

тоталітарний режим, який приніс нові випробування. Усі верстви українського народу, за 

винятком партійно-державної номенклатури, жили бідно. Надії на покращення не 

підтвердилися. Громадяни страждали від нестачі продуктів харчування, одягу, взуття, а 

колгоспники ще й від тотального оподаткування. Найважче в ці часи прийшлося колишнім 

фронтовикам, які втратили своє здоров’я, або отримали каліцтво на війні. Число тільки 

офіційно зареєстрованих інвалідів війни в Україні сягнуло понад шістсот тисяч. Покалічені 

фронтовики очікували, що держава, яку вони захищали, не залишить їх у скруті. 

Для того, щоб хоч якось полегшити становище ветеранів, які втратили своє здоров’я, або 

були тяжко травмовані на фронтах Другої світової війни, радянський режим намагався 

вживати відповідних заходів, зокрема й у правовій сфері. Соціальне забезпечення перебувало 

у віданні союзних республік. Кожна республіка розробляла своє власне правове поле для 

цього. Тому діяльність партійно-урядового керівництва радянської України з правового 

врегулювання соціального захисту інвалідів-фронтовиків представляє значний інтерес для 

дослідників. Передусім ця тема є важливою для вивчення особливостей функціонування 

тоталітарного режиму. Неабияку цінність тема правової взаємодії радянської держави і 

інвалідів-фронтовиків представляє для соціальної історії України. Досвід проведення 

соціальної політики радянським режимом є затребуваним для уникнення негативних аспектів 

і запровадження всього позитивного зі здійснення системи заходів з соціального захисту 

наших бійців АТО, які зазнали важких поранень і травм, захищаючи цілісність і суверенітет 

незалежної України. 

Українська і зарубіжна історіографія поки що залишають поза увагою цю тему. Жодного 

спеціального дослідження з питання соціального захисту інвалідів війни і його правового 

забезпечення в радянській Україні немає. Можна виявити лише окремі зауваження стосовно 

інвалідів-фронтовиків, умов їхнього життя, ставлення партійно-урядового керівництва до 

цієї групи радянських людей. На украй важке становище інвалідів Вітчизняної війни в 

післявоєнний час вказує російська дослідниця О.Ю. Зубкова у своїй монографії «Повоєнне 

суспільство: політика і повсякдення. 1945 – 1953». Вона підкреслює, що розмір державної 

пенсії інвалідів-фронтовиків не забезпечував навіть фізіологічного мінімуму. О.Ю. Зубкова 

констатувала, що традиційний радянський бюрократизм майже повністю нівелював спроби 
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держави допомогти вчорашнім фронтовикам [1, с.30]. Висновок про бюрократизм радянської 

системи соціального забезпечення інвалідів Вітчизняної війни робить і український автор 

В.В. Кононенко [2, с.10]. Історик Л.В. Ковпак у своїй монографії звертає увагу на таку 

ділянку соціального захисту інвалідів війни як працевлаштування і наводить дані по Україні 

за 1948 р. Вона також оприлюднила суми коштів, які виплачувала держава у вигляді пенсій 

фронтовикам-інвалідам [3, с.10]. Про неадекватність радянської системи соціального захисту 

в післявоєнний період зазначає український дослідник В.М. Гаврилов [4, с.15]. Отож, як 

бачимо юридичний аспект соціального захисту інвалідів-фронтовиків в післявоєнні роки в 

історичній науці залишається невисвітленим. 

Водночас, варто звернути увагу на деякі спеціальні роботи радянських авторів, які 

присвячені характеристиці інституту соціального забезпечення в СРСР. Це особлива 

пропагандистська література, яка має на меті показати успіхи радянської держави у цій 

сфері. Але поряд з пропагандою тут можна знайти і фактичний матеріал. Так, А.Є. Козлов у 

книзі під заголовком «Вони не забуті. (Основні риси соціального забезпечення в СРСР)» 

розповідає про те, що вже в перші дні радянсько-німецької війни було запроваджено новий 

порядок призначення і виплати допомог сім’ям військовослужбовців, при місцевих радах 

були створені відділи по державному забезпеченню і працевлаштуванню сімей 

військовослужбовців, а на керівників радянських і господарських організацій держава 

покладала персональну відповідальність за створення інвалідам Вітчизняної війни належних 

умов для життєдіяльності [5, с.9]. В.С. Андрєєв у книзі «Соціальне забезпечення в СРСР» 

оприлюднив раніш недоступне широкому загалу визначення інвалідності і критерії 

диференціації інвалідів на І, ІІ і ІІІ групи [6, с.81]. Загалом, зазначені роботи не містять 

ґрунтовної характеристики правових документів, якими унормовувався соціальний захист 

інвалідів Вітчизняної війни. 

Встановивши, що тема, загалом, залишається маловивченою, ми можемо визначити 

предмет дослідження – правові аспекти життєдіяльності інвалідів Вітчизняної війни в роки 

війни і в перші післявоєнні роки. Метою роботи є аналіз системи правових і регулятивних 

документів щодо соціального забезпечення інвалідів Вітчизняної війни. Досягнення 

дослідницької мети можливе за умови вирішення наступних наукових завдань: 

- розкрити особливості правової бази функціонування системи соціального забезпечення 

в Україні в роки радянсько-німецької війни і в післявоєнний період; 

- показати місце інвалідів Вітчизняної війни в системі соціального забезпечення згідно з 

юридичними і нормативними актами радянської держави;  

- простежити динаміку нормативної бази соціального забезпечення інвалідів-

фронтовиків. 

Напередодні Другої світової війни система соціального забезпечення в УРСР була 

сформована. Окреме місце в ній відводилось інвалідам війни. Було визначено, що 

інвалідність – це засвідчений медичним органом стан, при якому внаслідок хронічного 

захворювання або анатомічних дефектів, які викликають стійке, незважаючи на лікування, 

порушення функцій організму, особа змушена вимушено припинити професійну працю на 

тривалий термін або може працювати при значній зміні звичайних умов праці [7, с.81].  

Серед нормативних актів, які регламентували соціальне забезпечення інвалідів війни в 

роки радянсько-німецької війни і в післявоєнний період особливе місце займає постанова 

РНК СРСР №1269 від 16 липня 1940 р. «Про пенсії військовослужбовцям рядового і 

молодшого начальницького складу строкової служби та їх сім’ям». Затверджувалося 

підвищення розмірів пенсій для інвалідів війни, вдосконалювалася система їх призначення. 

Проводилось розмежування між інвалідами, які отримали інвалідність на фронті під час 

безпосередніх бойових дій і інвалідами, які стали такими внаслідок нещасного випадку або 

хвороби, які не були пов’язані з бойовими діями.  

Початок і перебіг радянсько-німецької війни зумовили необхідність внесення низки змін 

до правової бази соціального забезпечення інвалідів. Упродовж перших місяців війни, коли 

Червона Армія зазнала катастрофічних втрат, з’являється нова категорія у сфері соціального 
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забезпечення – «інваліди Вітчизняної війни». Юридичне виокремлення нової категорії 

інвалідів відбулось навесні 1942 р. Постановою РНК СРСР від 6 травня 1942 р. №640 «Про 

трудове влаштування інвалідів Вітчизняної війни» на народних комісарів соціального 

забезпечення союзних республік була покладена персональна відповідальність за 

працевлаштування і організацію виробничого навчання інвалідів війни, а на керівників 

підприємств і організацій – обов’язки в стислі терміни надавати інвалідам відповідну роботу. 

Інвалідам Вітчизняної війни надавалось переважне право зарахування на всі державні 

підприємства і організації. Керівники підприємств і організацій зобов’язані були при 

розподілі житлової площі в першу чергу забезпечувати інвалідів-фронтовиків. При 

наркоматах соціального забезпечення та обласних відділах наказувалося створити спеціальні 

сектори по працевлаштуванню, а при районних відділах – посаду інспектора з 

працевлаштування інвалідів Вітчизняної війни [8, арк.33]. 20 травня 1942 р. РНК УРСР і 

Центральний Комітет ЦК КП(б)У затвердили постанову №115 «Про трудовлаштування 

інвалідів Вітчизняної війни». Наркомат соціального забезпечення УРСР зобов’язаний був 

відновити діяльність управління навчання та трудовлаштування тепер вже «інвалідів 

Вітчизняної війни» [9, арк.6]. Протягом червня 1942 р. органи соціального забезпечення 

УРСР пробували проводити відповідну роботу з працевлаштування на території 12 ще не 

окупованих нацистами районів Харківської області і 7 районів – Ворошиловградської.  

Радянський уряд намагався, використовуючи доволі обмежені засоби, поставити 

інвалідів Вітчизняної війни в особливі умови. Згідно з постановою РНК СРСР від 18 січня 

1943 р. №73 «Про трудове влаштування інвалідів Вітчизняної війни» пенсії працюючим 

інвалідам відповідні органи мали виплачувати незалежно від розмірів зарплати чи доходів 

від праці у колгоспах. Ця стаття фактично нівелювала відповідну вимогу постанови від 16 

липня 1940 р., яка прив’язувала розмір пенсії до суми заробітної плати інваліда ІІІ групи і це, 

власне, було виявом соціальної справедливості.  

Врегулювання соціального захисту інвалідів-фронтовиків продовжується постановою 

РНК СРСР від 28 квітня 1943 р. №459 «Про виплати пенсій і допомог військовослужбовцям 

та їх сім’ям, пенсіонерам і багатодітним матерям у місцевостях, звільнених від неприятеля». 

Постанова встановлювала твердий розмір пенсії інвалідам ІІ групи – 67 крб.50 коп. 

(інвалідам-фронтовикам, які не пов’язані з сільським господарством) і 37 крб. (інвалідам 

війни, які працювали в колгоспах і мали індивідуальне господарство). Тут неважко помітити 

дискримінацію інвалідів війни-селян [10, с.42]. 

17 червня 1943 р. РНК СРСР постановою №668 затвердила Інструкцію «Про порядок 

призначення і виплати допомоги та пенсій військовослужбовцям рядового і молодшого 

начальницького складу», яка внесла відповідні корективи до Указу Президії Верховної Ради 

СРСР від 26 червня 1941 р. Якщо військовослужбовець звільнявся зі служби через 

інвалідність, то його сім’я отримувала державну допомогу до тих пір, поки інвалідові не 

призначалася пенсія по інвалідності. Показовим є положення документу, згідно з яким, 

сім’ям, які проживали на окупованій території, пенсії і допомоги за період окупації не 

виплачувалися, незважаючи на те, що їхні близькі родичі у цей час воювали в рядах Червоної 

Армії.  

Війна змушувала радянський режим продовжувати коригування системи соціального 

забезпечення військовослужбовців Червоної Армії та Військово-Морського Флоту. 31 січня 

1944 р. РНК СРСР ухвалила постанову №104, якою затверджувалася Інструкція «Про 

порядок призначення і виплати пенсій по інвалідності військовослужбовцям рядового, 

сержантського і старшинського складу». Згідно з п.2 право на пенсію на випадок інвалідності 

отримали: а) військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які 

перебували на строковій дійсній військовій службі; б) військовослужбовці рядового, 

сержантського і старшинського складу, які були призвані із запасу; в) курсанти, які мали 

звання рядового, сержантського або старшинського складу; г) добровольці рядового, 

сержантського і старшинського складу; д) медичні сестри, які перебували на військовій 

службі на посадах сержантського і старшинського медичного складу; е) працівники, 
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прирівняні щодо пенсійного забезпечення до військовослужбовців. Розміри пенсій 

встановлювалися залежно від причин і ступеня інвалідності, а також від характеру 

попередньої роботи військовослужбовця до призову на військову службу. 

Інструкція зберігала диференціацію пенсій залежно від ступеня інвалідності. 

Військовослужбовцям, зв’язаним із сільським господарством, пенсії призначалися в розмірі 

80% від пенсій, встановлених для військовослужбовців не зв’язаних з сільським 

господарством. 

В Інструкції зазначалося, що пенсії, які призначалися за цією статтею не могли бути 

нижчі від таких місячних розмірів: а) не зв’язаних з сільським господарством: інвалідам І 

групи – 150 крб.; інвалідам ІІ групи – 120 крб.; інвалідам ІІІ групи – 90 крб.; б) зв’язаних з 

сільським господарством : інвалідам І групи – 120 крб.; інвалідам ІІ групи – 96 крб.; 

інвалідам ІІІ групи – 72 крб. [11, с.39]. 

Військовослужбовцям – інвалідам сержантського і старшинського складу розмір пенсії 

встановлювався на 25% вищим від пенсій, призначених рядовим військовослужбовцям – 

інвалідам. А 7 липня 1945 р. РНК СРСР затвердила постанову №1634 і 15 грудня 1945 р. 

постанову №3102, згідно з якими, єфрейторам та старшим матросам також призначалися 

надбавки 25% до пенсій. Їх фактично урівняли в пенсійному забезпеченні з сержантами і 

старшинами. 

Інструкція від 31 січня 1944 р. уточнювала, яку особу можна віднести до категорії тих, 

що зв’язані з сільським господарством. Зв’язаними з сільським господарством вважалися: а) 

ті, хто є членами колгоспу; б) особи, господарство яких підлягає оподаткуванню 

сільськогосподарським податком. Навіть, якщо інвалід, згідно з пільгою не платив податок, 

або платив його частково, все одно пенсія йому призначалася як зв’язаному з сільським 

господарством.  

На початку 1946 р. РНК СРСР ухвалила рішення підняти розмір пенсій інвалідам 

Вітчизняної війни І групи. Згідно з постановою РНК СРСР від 28 січня 1946 р., мінімальний 

розмір пенсій інвалідів І групи, які отримали поранення під час бойових дій, був 

установлений у розмірі 300 крб., а тих інвалідів І групи, які отримали каліцтво не під час 

перебування на передовій, на 20% нижче від мінімально розміру пенсій для інвалідів 

Вітчизняної війни вищеозначеної категорії. 

Виявляли активність щодо поліпшення соціального забезпечення інвалідів Вітчизняної 

війни і республіканські структури. Протягом 1944 р. РНК УРСР і ЦК КП(б)У ухвалили дві 

постанови «Про трудове влаштування, виробниче навчання і матеріально-побутове 

забезпечення інвалідів Вітчизняної війни» [12, арк.71]. Державні органи опікувалися 

перенавчанням інвалідів-фронтовиків. 26 лютого 1945 р. Наркомат охорони здоров’я і 

Наркомат соціального забезпечення УРСР ухвалили спільний наказ №2 «Про покращення 

роботи по організації праценавчання поранених і хворих при госпіталях». В наказі йшлося 

про необхідність організації курсів трудового навчання при евакогоспіталях і, насамперед, 

при госпіталях, виділених для протезування. В наказі наголошувалося на тому, щоб до цієї 

роботи залучалися місцеві господарські організації промислової кооперації, кооперації 

інвалідів, легкої промисловості, відділи народної освіти, земельні відділи. В протезних 

госпіталях рекомендувалося створювати майстерні для навчання інвалідів з ампутаціями 

протезному ремеслу. Складання програм навчання, оплату викладачів і наставників, видача 

відповідних посвідчень інвалідам покладалась на органи соціального забезпечення [13, 

арк.3].  

Найскладнішою побутовою проблемою України після вигнання нацистів була проблема 

житла. Страждали від неї і фронтовики-інваліди. Тому, Раднарком СРСР окремою 

постановою від 30 квітня 1944 р. №492 «Про порядок відпуску лісу колгоспам і сільському 

населенню у звільнених районах» надавав деякі пільги для придбання інвалідами війни 

дерева на будівництво житла і господарських споруд [14, с.131]. 

У жовтні 1948 р. Рада Міністрів СРСР затвердила Інструкцію «Про порядок виплати 

пенсій інвалідам ІІІ групи, які забезпечуються органами соціального забезпечення». 
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Інструкція вимагала зменшувати розмір пенсії тим працюючим інвалідам ІІІ групи, в яких 

сума їх пенсії і зарплати перевищувала розмір зарплати, яку вони отримували до переходу на 

інвалідність. А інвалідам ІІІ групи, які проживали на селі і працювали на промислових 

підприємствах, або службовцями, пенсії взагалі припиняли виплачувати [15, с.252]. 

Інструкцією про забезпечення пенсіями інвалідів Вітчизняної війни ІІІ групи, а також 

затвердженим 9 квітня 1948 р. новим «Положенням про Міністерство соціального 

забезпечення Української РСР і місцеві органи соціального забезпечення», завершилися 

основні зміни в нормативну базу соціального захисту інвалідів Вітчизняної війни, які були 

запроваджені в роки війни і в перші післявоєнні роки. 

Таким чином, юридичне врегулювання соціального захисту інвалідів Вітчизняної війни 

тривало як упродовж війни, так і в післявоєнний період. У роки війни юридичні норми були 

більш гуманними щодо фронтовиків. У післявоєнний період спостерігається прагнення 

радянського режиму «зекономити» на покалічених військових. А інваліди Вітчизняної війни, 

які мешкали на селі, зазнали дискримінації. 

 

Гордиенко Г.Н. Юридическое урегулирование социальной защиты инвалидов 

Отечественной войны (1942-1948 гг.).  

Аннотация: В статье проанализировано процесс формирования государственной 

политики социального обеспечения инвалидов Отечественной войны. Освещено становление 

системы юридических и нормативных актов советского государства, которые 

регламентировали социальное обеспечение инвалидов Отечественной войны в Украине. 

Анализируется содержание указов, постановлений и инструкций относительно социальной 

защиты фронтовиков, принятых в годы войны и послевоенный период. В статье показано 

содержание мероприятий советского государства по поддержке инвалидов Отечественной 

войны в послевоенный период. 

Ключевые слова: инвалиды Отечественной войны, социальное обеспечение, 

юридические и нормативные акты,указы, пенсионирование, трудоустройство. 

 

Hordienko H.M. Legal regulation of social protection for Patriotic War (1942-1948). 

Abstract: The process of establishing the state policy of social security for Patriotic War 

invalids is analysed. The forming of the system of legal and normative acts of the Soviet State which 

are regulated by the public welfare of invalids of the Great Patriotic War in Ukraine is lighted. The 

substance of laws, decrees, decisions and instructions in relation to social security of the front-line 

soldiers accepted in the years of war and post-war period is analysed. The contens of the measures 

of the Soviet State on public welfare the Patriotic War invalids in a post-war are period disclosed in 

the article.  

Key words: invalids of the Patriotic War, social security, legal and normative acts, decrees, 

pension, employment. 
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УДК 94(477.74) «191/192» 

К.В. Діденко  

СТВОРЕННЯ ОДЕСЬКОГО БУДИНКУ ВЧЕНИХ 1922 Р. 
 

Анотація: Досліджується процес створення ВУКСом одного з перших Будинків вчених 

на теренах України – Одеського Будинку вчених. Його головним завданням було створення 

сприятливих умов, за яких співробітники всіх галузей науки і мистецтва могли б збиратися 

не тільки для обміну своїми досягненнями, але і для ознайомлення з ними широких трудових 

мас. З першого дня роботи наукової установи було затверджено статут, де прописувалися 

головні позиції функціонування Будинку вчених. З’ясовано роль учених у розгортанні його 

діяльності. 

Ключові слова: Всеукраїнський Комітет Сприяння Ученим, Будинок вчених, Секція 

Наукових співробітників, Одеський Будинок вчених, Бюро Секції Наукових Співробітників, 

Правління Будинку вчених, комісії. 

 

Споконвіку відводилися місця, де збиралися люди за професіями. Сьогодні в містах, що 

мають потужний науковий потенціал – Києві, Одесі, Харкові та Дніпропетровську існують 

Будинки вчених, де науковці мають можливість професійного спілкування – дебатувати, 

обмінюватися інформацією, ідеями, вислуховувати опонентів. Будинки вчених і сьогодні 

залишаються значними науковими центрами, в яких зберігаються і підтримуються традиції 

провідних наукових шкіл, місцем збереження інтелектуального потенціалу. 

Сьогодні Одеський Будинок вчених, що налічує уже понад 90 років свого існування, 

наповнений атмосферою живого професійного наукового спілкування, що відповідає 

культурним запитам еліти суспільства – наукової та творчої інтелігенції.  

Метою нашої розвідки є дослідження процесу створення Одеського Будинку вчених, як 

наукової установи, яка об’єднувала вчених у 20-х рр. ХХ ст. 

Непростими для науковців УСРР були 20-ті р. ХХ ст. Закінчення Першої світової війни, 

часта зміна влади або існування декількох одночасно, бажання прогресу, прагнення в 

реконструкції старого ладу і будівництва нового, стало особливим періодом в історії 
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наукової інтелігенції УСРР і  призвело до того, що вчені почали шукати способи не тільки 

для існування, в деяких випадках і виживання, але і для свого розвитку в новій реальності. 

Виникло велике бажання створити єдиний осередок науковців, талановитих людей, де б вони 

могли вільно спілкуватися і обмінюватися результатами своїх досягнень та розвивати 

наукову діяльність. 

Історія заснування та діяльності Будинків вчених на теренах України не досліджувалася 

комплексно, зустрічаються лише поодинокі наукові напрацювання. Так, про історію 

виникнення, склад і діяльність Дніпропетровського Будинку вчених описано О. Луговським 

[5]. Створення та діяльність  Київського Будинку вчених  висвітлено в доробці  С. Білоконя 

[1] та Калініна, О. Луговського [3]. Історія заснування і діяльності Одеського Будинку 

вчених не досліджена фахівцями. Є лише поодинока інформація про існування Будинку 

вчених в Одесі, в контексті загального огляду історії міста Одеси або в наукових доробках 

вчених про становище Одеської інтелігенції [2, 4]. 

На державному рівні у 1921 р. все частіше стали звучати заяви про створення 

відповідного органу який би перейнявся проблемою вчених – цієї найменш захищеної 

категорії населення в період тотальної розрухи.  

З цією метою 31 жовтня 1921 р. Радою Народних Комісарів УСРР було затверджено 

спеціальне «Положення про Всеукраїнський комітет сприяння вченим (ВУКСУ)» у складі Д. 

Мануїльського, його заступника Х.Г. Раковського, а також М. Владимирова, Г. Гринька. 

Членами ВУКСУ були  відомі вчені того часу – А. Кримський, Д. Багалій, Д. Граве, 

професори – В.Я. Данилевський, Б.П. Пшеборський, Л. Писсаржевський, Ч.Д. Кларк та інші.  

Почесним представником Всеукраїнський комітет сприяння вченим був В. Короленко 

[6,арк.3].  

У даному «Положенні про Всеукраїнський Комітет сприяння вченим»  РНК УСРР 

зобов’язувала ВУКСУ сприяти найбільш успішному проведенню в життя всіх заходів, 

спрямованих на забезпечення матеріального і правового становище наукових працівників. 

Також Комітет повинен був надавати науковцям різні види соціальної допомоги: у випадку 

інвалідності, по старості та їх сім’ям  в разі втрати годувальника. 

Одним із напрямків діяльності ВУКСУ було створення Будинків вчених. Упродовж 

1920-х рр. були відкриті Будинки вчених і представництва ВУКСУ у 12 містах України. До 

цього такі заклади були відкриті і активно працювали в найбільших містах РСФРР – 

Ленінграді та Москві [6,арк.5]. 

У створенні Одеського Будинку вчених активну участь взяли Всеукраїнський комітет 

сприянням вченим та Одеська Секція наукових співробітників.  

Одеський Будинок вчених розгортав свою роботу ще за довго до офіційного відкриття. 

Історія діяльності Одеського Будинку вчених розпочинається  з 1 листопада 1922 р., коли 

кількість членів становила майже  200 осіб. Офіційне відкриття Одеського Будинку вчених 

відбулося у 1923 р. за адресою вулиця Щепкіна, будинок 12 [10,арк.16]. 

За мету своєї діяльності Правління Одеського Будинку вчених ставило  створення 

сприятливих умов, за яких співробітники всіх галузей науки і мистецтва могли б збиратися  

не тільки для обміну своїми досягненнями, але і для ознайомлення з ними широких трудових 

мас [16,арк.75].  

На початку створення Одеського Будинку вчених було затверджено статут і обрано 

Правління. Керівництво Одеським Будинком Вчених здійснювали Загальні збори членів 

Будинку Вчених та Правління Будинку вчених.  

Бюро Секції Наукових Співробітників по відношенню до Будинку Вчених являло собою 

ідейно-направляючим органом роботи Будинку Вченим шляхом розгляду і затвердження 

представлених Правлінням протоколів засідання, плану роботи, кошторисів і звітів. 

Загальні збори вирішували всі питання принципового значення: набирали членів 

Правління і Ревізійної комісії, обговорювали план роботи Будинку Вчених, виключали 

членів будинку, встановлювали розмір членських внесків, проводили затвердження звітів 

Правління, розглядали скарги які стосувалися Правління і Ревізійної Комісії, вносили зміни, 
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поправки і доповнення до статуту. Загальні збори в свою чергу були чергові і позачергові. 

Чергові збори відбувалися один раз на 3 місяці, а позачергові збори збиралися за 

пропозицією Бюро Секції, за постановою Правління, а також за вимогою Ревізійної Комісії. 

Загальні збори були законними при наявності не менш 1/3 членів Будинку, які проживали в 

місті [13,арк.14]. 

Відповідно до статуту Одеського Будинку вчених, Правління Будинку Вчених 

складалося із 7 членів і 3-х кандидатів, і обиралися терміном на 1 рік. На своїй раді 

Правління обирало голову, його заступника, секретаря і скарбника. Саме Засідання 

Правління відбувалося не частіше одного разу на тиждень [16,арк.75]. 

Завідуючий Будинком вчених не міг бути одночасно і Головою Правління Будинку 

вчених, і входити до складу Ревізійної Комісії. Натомість, завідуючий Будинком вчених 

обирався Правлінням із числа його членів або запрошувався зі сторони з обов’язковим 

погодженням і затвердженням голови  Всеукраїнського Комітету Сприяння вченим. 

Правління Будинку Вчених вело звітну документацію про свою діяльність і періодично 

проводило загальні збори, де  звітувалося перед членами Будинку вчених [13,арк.5-6].   

Головою Правління Будинку вчених був обраний професор Шатунівський, його 

заступниками стали І.А. Гібш, Л.С. Ліпер, секретарем Н.А. Моїсеїв, членом-скарбником В. 

Й. Анатолїв. Членами Правління були визнані  професори П.М. Толстой, В.Є. Ставраки, В.Ф. 

Лазурський, А.В. Музичко, Ф.О. Петрунь, Ф.В. Каминський, Я.К. Богдасарянць, 

Я.Е. Мерзон, Е.А. Шрабштейн. Була створена і ревізійна комісія, до складу якої входили 3 

члена і 2 кандидата – Л.Ф. Турчановича, Ш.Г. Вишнепольського, Т.М. Хаїта [13,арк.7].  

Головними завданнями Одеського будинку вчених було об’єднання працівників науки і 

мистецтва шляхом організації в їх середовищі культурно-громадської роботи, здійснення 

заходів по соціальному забезпеченню (відкриття їдалень, допомога у вирішенні житлових 

проблем, забезпечення медичним обслуговуванням, санаторно-курортним лікуванням тощо). 

Крім того Будинок вчених займався і поширенням та популяризацією наукових і науково-

технічних знань серед працюючих[16,арк.75-76]. 

При Одеському Будинку вчених було створено комісії: літературно-мистецька, музична, 

бібліотечна, комісія по гурткам, редакційно-видавнича, екскурсійна [9,арк.31]. 

Літературно-мистецька комісія проводилися лекції і дискусії з літератури і мистецтва, 

ювілеї видатних представників літератури і мистецтва, вечори художнього читання, виступи 

письменників, бібліографічні вечори, критичні огляди художніх композицій. Екскурсійна 

комісія займалася організацією екскурсій по місту та морських.  Музична комісія 

організовувала концерти та музичні ранки. Бібліотечна комісія здійснювала систематичне 

поновлення бібліотеки періодичною і не періодичною літературою, виписувалися журнали і 

книги із-за кордону, співпрацею організацій бібліографічних вечорів, проведенням 

консультації по бібліографічним питанням.  

Комісією по гурткам створювалися гуртки по вивченню української, німецької, 

французької і англійської мови, цикли лекцій-бесід по марксизму і ленінізму (теорія і 

філософія), заняття шахами і шашками, а також кіно-фото студії. Редакційно-видавнича 

комісія вела «Літопис Одеського Будинку вчених», 3–4 рази на рік видавала збірники з 

висвітлення професіональної діяльності Бюро Секції Наукових співробітників, займалася 

культурно-просвітницькою роботою Будинку Вчених серед представників виробничої сфери, 

ВНЗ і наукових установ. Здійснювалося видання брошур, коротких посібників, конспектів, 

матеріалів по методиці викладання окремих дисциплін, для підняття кваліфікації вчителя. 

Правління та члени Одеського Будинку вчених розпочали свою роботу з організації 

цілого ряду літературно-музичних вечорів, з залученням найкращих художніх сил м. Одеси. 

Це відразу створило в Будинку вчених атмосферу пожвавлення, зближення людей мистецтва 

з науковцями, що давало можливість Правлінню швидкими темпами перейти на більш 

широку загальну громадську діяльність. Цілий ряд вчених погодились проводити вечори, де 

читали доповіді з різних проблем – про сучасні досягнення в науці, про життєві принципи, а 

також знаходили час обговорювати  й інші життєві  проблеми. Наукових доповідей протягом 
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1923 – 1924 р. було здійснено більше двадцяти, не беручи до уваги участь наукових 

співробітників в спеціальних літературних вечорах по вшануванню пам’яті чи ювілейних дат 

[9,арк.33].  

Під опікою Будинку вчених невдовзі запрацювали такі громадські об’єднання як 

товариство краєзнавців, художнє товариство ім. Костанді, наукове товариство при ВУАН, 

літературне об’єднання «Перевал», товариства друзів кіно, письменників і художників 

[13,арк.13].   

Наприкінці 1924 р. при Будинку вчених почав діяти загальнодоступний Народний 

університет. До його діяльності на громадських засадах були залучені кращі науковці. Так, 

математично-технічний цикл лекцій забезпечували математики Д. А. Крижанівський, І. А. 

Гібш, І. Д. Дуб, фізики Якубов, В. О. Анатольєв, В. В. Бурксер, астроном А. І. 

Стефановський, хіміки В. Д. Богатський, М. А. Розенберг, Д. А. де Рібас та багато інших 

[9,арк.41-43]. Цікаві різнотемові лекції з історії мистецтва, літератури і музики пропонували 

слухачам громадського університету П. Ф. Наумов, Б. В. Варнеке, М.П. Алексеев, С. О. 

Лозинський, М. Ф. Покорний, А. М. де Рібас, А.А. Смирнов, С. Д. Кондратьев, Б. Д. Тюнеєв, 

Павлов-Арбенін, . Н. Вілінський та ін. Зрозуміло, такий університет не обходився без 

історичних оглядів революційного минулого, які вели М.Б. Златопольський, М.Є. Талпа, 

П.А. Самулевич [9,арк.43]. 

Членами Будинку вчених могли бути всі науковці, які були зареєстровані у 

Всеукраїнському Комітеті Сприяння вченим або в Одеській  Секції Наукових 

Співробітників. У кожного наукового співробітника був свій  членський квиток. Відвідувати 

Будинок Вчених могли як самі члени Будинку, їх сім’ї так і інші особи,  які пред’являли 

рекомендаційні листи від  членів Будинку вчених.  

Виключення із складу Будинку Вчених відбувалося у випадку будь-якого 

антисуспільного вчинку, несплати членських внесків протягом 3-х місяців підряд без 

поважних причин, а також у випадку невиконання вимог статуту. Питання про виключення з 

членства Будинку вчених розглядалося на загальних зборах шляхом голосування, за 

присутності не менше  2/3 членів [8,арк.28]. 

Таким чином, до складу Одеського Будинку вчених увійшли наукові співробітники які 

були зареєстровані в Всеукраїнського Комітету Сприяння вченим та в Одеській Секції 

Наукових Співробітників. Всі науковці були поділені на 5 категорій.  

До 5 категорії увійшли 15 вчених, до 4 категорії – 7 осіб, до 3 категорії – 51 вчених, до 2 

категорії увійшли 124 особи, до І категорії – 198 вчених і до 0 категорії увійшло 205 осіб. 

Всього у Одеському Будинку вчених за перші роки існування налічувалося 600 чоловік. 

Окрім цих людей до складу секції наукових співробітників Одеси було зараховано ще 145 

осіб. І разом кількість науковців різних категорій становила 745 осіб [9,арк.1].  

У грудні 1922 р. на раді було затверджено кошторис Будинку Вчених на 1923 р. і 

становив 2741 руб., не враховуючи дотацій зі сторони ВУКСУ протягом року. Кошторис був 

поділений на квартали, відповідно на І квартал виділялося 586 р., на ІІ квартал – 683 р, на ІІІ 

квартал – 736 руб., і на 4 квартал – 736 руб [10,арк.67]. 

23 травня 1923 р. при Одеському Будинку вчених було відкрито їдальню для 

обслуговування професорів і наукових співробітників міста Одеси. Утримувалася їдальня до 

1 липня 1924 р. за кошти Одеського відділу Американської Секції Європейської допомоги, а 

згодом за рахунок наукових співробітників, які самостійно оплачували рахунки за 

харчування. В середньому обід з червня 1923 – грудень 1923 коштував від 1 р. 26 коп. – 2 р. 

34 коп. і відпускалося від 6523 шт. – 13266 шт.,  а вже з січня - вересень 1924 р. обід 

коштував від 3 р. 25 коп. – 9 р. 50 коп. і відпускався від 10530 – 15300 шт. в різні місяці по-

різному. Враховуючи скрутне становище деяких вчених, їдальня щомісяця близько 50 обідів 

надавала безкоштовно [10,арк.18]. 

При Одеському Будинку вчених з 1 жовтня 1923 р. діяв також речово-продовольчий 

академічний розподільник, до нього постачались продукти з держустанов, трестів і інших 

приватних установ за пільговими умовами, які продавались майже по собівартості особам, 
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що отримують академпайок. Академічний розподільник довів свою необхідність, 

реалізаторські ціни у ньому були більш прийнятні для професорів і науковців. Головними 

предметами продажу – хліб, цукор, крупи, макарони, борошно, картопля та сіл. Якщо 

порівнювати ціни, то масло вершкове на ринку коштувало 1 крб., а в розподільнику його 

відпускали по 66 коп., мило мармурне – 23 коп., в розподільнику – 21 коп., сірники, сіль 

коштували на 2-3 коп. дешевше, гречана крупа була дешевшою на 2 крб., картопля — вдвоє 

(5:2,5 крб.) [10,арк.95]. 

Відпочинок і оздоровлення вчених здійснювалися у Будинку відпочинку вчених за 

адресою м. Одеса, вул. Чорноморська, 17, а також у санаторіях на лимані [12,арк.16]. 

Одеська Секція Наукових співробітників та керівництво Будинку вчених впродовж 1924 р. 

забезпечила також літній відпочинок 130 науковцям в Криму та на Кавказі, разом з тим 

відзначали у своєму звіті, що потреба у санаторному лікуванні в Кисловодську задоволена 

лише на 30% і просили збільшити квоту [14,арк.1050].  

Одеський Будинок учених справді перетворився на центр гуртування наукової 

інтелігенції міста, він був відкритий для всіх бажаючих, але його потужності були замалими. 

За ініціативою голови Одеського Відділення ВУКСУ та члена Одеського Будинку вчених 

В.О. Анатольєва було створено комісію з архітекторів Ф.П. Нестурха, Л.Ф. Прокоповича та 

інженера Б.А. Бауера, яка розробила перспективний план реконструкції і добудови Будинку 

вчених з відповідними кресленнями, витратними розрахунками і етапами реалізації 

[15,арк.84-86].   

Статутом був передбачений також і процес ліквідації Будинку Вчених. Дана процедура 

відбувалася шляхом голосування (2/3 голосів) за постановою Загальних Зборів і 

затвердженою Бюро Секції, а також за рішенням Бюро Секції, при цьому все майно при 

ліквідації Будинку передавалося в Бюро Секції. 

Отже, Одеський  Будинок вчених являвся закладом, що мав на меті об’єднати всі наукові 

сили Одеси в складній політичній і соціально-економічній ситуації в країні. Він  був першим 

Будинком вченим в УСРР. Керівні функції були покладені на Правління Будинку вчених та 

загальні збори. За перший рік свого існування Правління Будинку вчених провело 53 

засідань (І квартал – 20 засідань, у ІІ квартал –  12 засідань, ІІІ квартал – 11 засідань і в IV 

квартал – 6 засідань). Робота Будинку Вчених виражалася у виголошенні доповідей, лекцій, 

де обговорювалися останні досягнення науки, а також жваве обговорення буденних справ 

того часу. В приміщеннях Будинку Вчених влаштовувалися засідання наукових спільнот, 

з’їздів, конференцій, концерти, вечори. При Будинку Вчених функціонував також 

гуртожиток. Розпочавши свою діяльність у 1922 р., Одеський Будинок вчених продовжує її і 

до сьогодні, об’єднуючи кращі наукові сили міста і регіону. 

 

Диденко Е.В. Создание Одесского Дома ученых 1922 г. 

Аннотация: Исследуется процесс создания Всеукраинского комитета содействия 

ученым одного из первых Домов ученых на территории Украины - Одесского Дома ученых. 

Его главной задачей было создание благоприятных условий, при которых сотрудники всех 

отраслей науки и искусства могли бы собираться не только для обмена своими 

достижениями, но и для ознакомления с ними широких трудовых масс. С первого дня 

работы научного учреждения был утвержден устав, где прописывались ведущие позиции 

функционирования Доме ученых. Выяснена роль ученых в развертывании его деятельности. 

Ключевые слова: Всеукраинский Комитет Содействие Ученым, Дом ученых, Секция 

научных сотрудников, Одесский Дом ученых, Бюро Секции научных сотрудников, Правление 

Дома ученых, комиссии. 
 

Didenko K. V. The establishment of Odessa House of Scientists in 1992. 

Abstract: In this article the process of the establishment of one of the first House of Scientists 

on Ukrainian territory in Odessa by Ukrainian Scientists Promotion Committee (USPC) is 

investigated. Its main task was to create favorable conditions for research workers of all branches 
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of knowledge and art under which they could gather in order not only to exchange their 

achievements, but also to acquaint large working masses with them. From the very first working 

day of this scientific establishment, the statute was confirmed, in which the main points of the 

House of Scientists functioning were laid down. It is clarified the role of scholars in development its 

activity.   

Key words: Ukrainian Scientists Promotion Committee (USPC), the House of Scientists, 

Research Workers Section, Odessa House of Scientists, Research Workers Section Bureau, House 

of Scientists Administration, committees.  
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ПОВСЯКДЕННІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ У ПЕРШЕ 

РАДЯНСЬКЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ: ПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ 
 

Анотація: У статті йдеться про культуру повсякденності інтелігенції УСРР у 

1920-ті рр. Висвітлюється проблеми її пристосування до нових суспільно-політичних і 

економічних умов радянської дійсності, розкриваються повсякденні практики і настрої. 

Автором зроблений висновок, що більшовики нав’язували суспільству свої уявлення про 

«нормальну» повсякденність, яка набувала статусу «домінантної», хоча інтелігенція 

тривалий час свідомо і стійко дотримувалась «старих» традицій здійснюючи трансмісію 

загальнолюдського досвіду і забезпечуючи безперервність процесу соціокультурного 

наслідування. 

Ключові слова: повсякденне життя, інтелігенція, НЕП, конформізація, радянізація, 

міщанство, побут. 
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Взаєминам радянської влади та інтелігенції історики приділяли чимало уваги, але 

переважно це стосувалось політичного й ідейного протистояння між ними, приборкання 

інтелігенції дореволюційної генерації та виховання нової верстви спеціалістів і митців, 

залучення інтелігенції до розв’язання господарських і культурних завдань тощо. Про 

адаптацію інтелігенції до радянської політики крізь повсякденні умови її життєдіяльності у 

вітчизняній історіографії йшлося переважно принагідно. 

Дослідники одностайні у тому, що впродовж першого радянського десятиліття 

відносини радянських владних органів з інтелігенцією не були сталими, вони змінювались 

залежно від загальних обставин політичного, економічного життя в країні, від впливу 

зовнішньополітичних чинників, врешті, від міри адаптації інтелігенції до реалій нової 

державності. Зазвичай, амплітуду стосунків учені визначають відповідно до 

загальноісторичної (суспільно-політичної) періодизації: від доби «військового комунізму» 

крізь «нову економічну політику», до «великого перелому». Українські дослідники не 

залишили поза увагою контекст національної політики радянської держави, передусім курс 

коренізації (в УСРР, відповідно, це «українізація») та пов’язане (хоча зумовлене попереднім 

історичним періодом) з ним «національно-культурне відродження». Для більшовиків 

національна інтелігенція була небезпечною. Це виразно артикулював український вчений і 

письменник Віктор Петров (Домонтович): «Од найвидатніших до найнепомітніших, од 

геніальних творців, людей політичної акції, філософів, письменників, учених зі світовим 

ім’ям і визнаною славою і до найпоміркованіших пасивних і байдужих хуторян... вся 

українська інтелігенція, в цілому її обсязі, незалежно одвіку, соціального походження, 

поглядів, того або іншого ставлення до совєтської влади була приречена на згубу» [1, с.31]. 

Сучасні дослідження українських істориків С. Білоконя, В. Даниленка, Г. Касьянова, 

С. Кульчицького, Р. Пирога, О. Рубльова, В. Ченцова, Ю. Шаповала та ін. яскраво і 

переконливо це протистояння розкривають. 

Стара (сформована у дожовтневий період) інтелігенція виявилась тією категорією 

населення, що вкрай сутужно піддавалася більшовизації, вперто зберігаючи дистанцію у 

стосунках з радянською владою. З гідністю перенісши лихоліття світової війни та 

випробування громадянського протистояння, усвідомлюючи поразку національної 

революції, вітчизняна інтелігенція за умов утвердження радянської держави в переважній 

своїй більшості обрала тактику нейтралітету стосовно влади. Втім її діяльність і творчість і 

далі справляли вплив на широкі верстви населення. Більшовицьке керівництво цілком 

обґрунтовано вбачало в інтелігенції небезпечного опонента, якого слід було або привернути 

на свій бік, або усунути як чинника суспільно-політичного життя. Якщо стосовно російської 

дореволюційної інтелігенції була вживана так звана «гуманна» тактика (дозвіл еміграції, 

відправка закордон), то до української науково-академічної еліти (імперськи кваліфікованою 

«петлюрівською») вона була радикально іншою: «Якщо буде визнаною цінною необхідність 

видалення української професури з тих місць, де вони зараз знаходяться, то це слід зробити 

шляхом переводу в інші місця Радянського Союзу, вислати з України в Росію, до Сибіру і 

т.д., але жодним чином не висилати за кордон, де вони зможуть найкращим і найлегшим 

способом недосяжності для ДПУ взяти участь у консолідації українських антирадянських 

сил» [2, с.19-20]. 

Проголошена як влада трудящих класів, робітників і селян, радянська система від самого 

початку свого існування усунула інтелігенцію на узбіччя державної соціальної політики. По 

мірі утвердження радянської влади та поширення більшовицької ідеології в Україні її 

інтелігенція дедалі піддавалася маргіналізації. Критичне ставлення інтелігенції до влади, як її 

родова ознака (нагадаємо, що власне ідентифікація інтелігенції як соціальної верстви з 

загального кола освічених людей і сталася саме крізь призму ставлення до державної влади, 

частіше у площині протистояння їй [3]), непокоїло більшовиків, тому не випадково Ленін у 

низці своїх праць і виступів, по суті, виклав нігілістичну програму стосовно інтелігентів. До 

них стали застосовувати різноманітні економічні і політичні засоби впливу, що врешті 

призвели до зниження їх життєвого рівня, деформації умов праці і суспільної діяльності. 
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Обмеження свободи творчості для художньої інтелігенції, «спецеїдство» в середовищі 

інженерно-технічних працівників, втручання в наукову і викладацьку діяльність академічних 

учених при унеможливленні самостійного політичного позиціонування, обтинанні 

загальнодемократичних свобод поставили інтелігенцію перед вибором культурного 

виживання. Упродовж першого радянського десятиліття тривало цілеспрямоване пониження 

її соціального статусу. Значну роль у цьому відіграла пропаганда та її інструмент – партійно-

радянська преса [4; 5]. Необхідно, однак, зупинитися ще на одному засобі впливу на 

інтелігенцію: на зламі її повсякденного укладу життя. 

Проблема прилучення до нового ладу, опанування нового політичного простору і нового 

соціокультурного дискурсу виявилась досить гострою і важко розв’язуваною для 

інтелігенції. Особливо гостро стали ці питання на рівні щоденного, повсякденного існування. 

Впроваджувані більшовиками нові норми, ідеали і практики повсякдення видавались їм 

сумнівними, нерідко – прямо протилежними тим, що формувались упродовж десятиліть, 

відповідно до яких було виховане не одне покоління. 

Після приходу до влади більшовики заходились будувати новий побут і по-новому 

влаштовувати повсякденний світ громадян. Принципи колективізації, зрівнялівки, 

усуспільнення сприяли уніфікації життєвих потреб, повоєнна розруха і громадянський 

безлад виправдовували і закріплювали їх низький рівень, крайню мінімілізацію особисто-

приватного і примітивізацію громадського. Від самого початку більшовики підпорядкували 

соціальну політику державним, а не суспільним, тим більше не суто людським, інтересам і 

потребам. На місці зруйнованого колишнього життя став виникати тотально одержавлений 

та ідеологічно уніфікований соціум, що мав обслуговувати потреби форсованого воєнно-

індустріального розвитку [6-7]. Революційні гасла рівності, братерства, побудови щасливого 

майбутнього обернулись насильницьким насадженням казарменого соціалізму за єдиним 

взірцем зі створенням «ідеальної людини комуністичного завтра». Життя окремої людини 

підкорювалось головній ідеї – побудові нового соціалістичного ладу [7, с.2]. 

Налагоджений і впорядкований побут – для будь-якої людини природна норма, для 

інтелігенції – необхідність і умова результативної праці. Інтелігент класичного взірця звик 

до відповідних стандартів життя, до рівня забезпеченості умов праці, відпочинку, 

відновлення фізичних і творчих сил. Збережена в інтелігентських колах недоторканість 

консервативних норм моралі створила вже на початку 1920-х рр. особливу суспільну 

атмосферу, при якій дотримання цих старих норм набувало характеру опірної стилізації, що 

проявлялася у реставраторських настроях, у тяжінні до старої ідеології, а також у побутовій 

поведінці. Закладені здавна у менталітеті інтелігенції установки виявились сильнішими за 

кон’юнктурні міркування, інстинкти виживання у найскладніших ситуаціях і продовжували 

неподільно володарювати над інтелігентними людьми, визначаючи весь стиль їх 

повсякденної поведінки і спосіб мислення. Саме на рівні повсякдення протиборство «старої» 

і «нової» культури виявилося особливо очевидним. 

Якщо для пролетарів держава справді створювала кращі умови життя і праці (порівняно 

з дореволюційним часом), то інтелігенцію було оголошено буржуазним елементом і її 

благоустрій підлягав реконструкції з огляду на проголошені класові пріоритети. Потреба 

побутового комфорту й елементарних зручностей були оголошені буржуазними примхами, 

небезпечними вадами для нової людини. Природне прагнення людини до забезпеченого, 

ситого, комфортного життя оголошувалось протиприродним, чимось на зразок соціальної 

патології, яку слід випалювати розпеченим залізом як принизливе і огидне бажання. Всяке 

бажання мати щось своє, особливе, не зведене повністю до громадського і не розчинене в 

ньому повністю, розглядалось як принципова антигромадська установка, як політичний 

виклик, що вимагає негайної реакції у вигляді заходів ідеологічного спрямування і 

організації репресивних заходів [8, с. 58]. Повсякденне життя мало вкладатися у формулу 

Л.Троцького: «Ентузіазм у праці – скромність у споживанні». 

Більшовицька пропаганда зображала інтелігенцію в негативному забарвленні як 

інтелектуалів-відлюдників, опозиційних до влади. Антиінтелігентська політика не була 
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одномірною. Навпаки, складалась не тільки пропагандистська концепція політичного 

портрету «старої» інтелігенції, але й її відповідне моральне обличчя. У XIX ст. поняття 

«інтелігенція» і «міщанство» були прямо протилежними (інтелігенція викривала 

обивательщину і всіма засобами боролась проти її панування і розповсюдження), у 

ранньорадянський час інтелігенцію постійно прагнули прирівняти до поняття «обивателі». 

Подібність між ними, на думку більшовицьких теоретиків, полягала не тільки в їх спільному 

консерватизмі, прагненні протистояти потоку невисокої пролетарської культури, культурній 

революції більшовиків у цілому, а й у повсякденному побуті. Вороже ставлення до старих 

спеціалістів йшло від низів суспільства, від люмпенського прошарку, який був втягнутий у 

революцію і заявляв претензії на соціальне лідерство. Сталася істотна підміна змісту понять 

«інтелігенція» та «міщанство». Важливим звинуваченням проти інтелігенції була теза про те, 

що вона обстоює монополію на знання, опирається розповсюдженню більшовицьких ідей. 

Навіть аполітичність інтелігенції тлумачилась як опірність більшовицькій ідеології. 

Відсутність цікавості до більшовицьких намірів, недовіра до влади, впертий професіоналізм, 

з яким більшість інтелігентів продовжували робити свою справу, не могли не дратувати 

більшовиків. 

Інтелігенції було заборонено носити посадові і кваліфікаційні відзнаки, здавалось би, це 

не мало жодного стосунку ні до регульованих урядом галузей, ні до економіки, ні до 

політики, ні до ідеології. Попри це, цей захід мав цілком очевидний сенс. Відзнаки 

сприймались як ознака приналежності до особливої верстви, що володіє спеціальними 

знаннями, неприступними пересічним громадянам. Саме цим пояснюється їх осуд, а потім 

заборона. Цілеспрямовано стиралися зовнішні прояви соціальних меж, зникала й внутрішня 

індивідуальність окремо взятих особистостей в суспільстві. 

У повсякденному житті інтелігенції значну роль відігравала релігія, відтепер духовність і 

релігійність інтелігентів – достатнє підґрунтя для самих серйозних звинувачень у ворожості. 

В атеїстичній державі інститут церкви був заперечений, віра, як спосіб світоставлення, 

піддана осуду й цькуванню, висміюванню і презирству. Сакралізація державного культу 

врешті заступила християнське віросповідання. Цю практику дослідник І.Лосєв характеризує 

як «руйнування традиційної буденності духовного побуту людини шляхом «марного 

відкидання», коли замість однієї віри нав’язують іншу, замість культу святих – культ героїв, 

замість пошанування божества – обожнення харизматичного лідера, означає на практиці 

знищення права на свободу совісті» [8, с.61]. 

Деконструктивні заходи були вжиті у всіх сферах повсякденності: у виробничій був 

зламаний звичний трудовий ритм і спосіб діяльності; дозвілля було піддане примітизації, 

уніфікації та контролю; приватно-сімейні кордони брутально порушені, родинні і станові 

цінності знівельовані. 

Матеріально-побутовій тріаді повсякдення (харчування – одяг – житло) було завдано 

руйнівного удару всією системою заходів. Витрати на неї з початку 1920-х рр. стали посідати 

значно більше місце у бюджеті і свідомості людей. Харчування забирало стільки 

матеріальних коштів, фізичних сил і часу на його здобич, що пошук став головним сенсом 

життя і єдиним способом виживання. Життя перетворювалось на суцільне стояння у чергах 

за пайком, у «вічне очікування з мішком за спиною зі сподіванням на щось їстівне» [9, с.6]. 

Невипадково філософ-емігрант П.Б.Струве влучно назвав таку практику «пайковою 

дресурою» [10, с.463], сама ж інтелігенція визначила її не інакше як «пайколовство». 

Професор Ніжинського інституту народної освіти М.М. Бережков писав у своєму 

щоденнику: «Пошлість, глупство, невігластво, брутальність воцарились, захопили всіх, 

навіть благородних і чесних людей. Ми опустилися до ницості, до дрібного розрахунку, 

торгашества, добування пайків. ...Службовці отримали у пайок, чи у гостинець (не знаю, як 

назвати) по півфунта коржиків, півфунта повидла і по фунту солі, всього на суму близько 90 

крб. (Потіштеся, поласуйте, як діти..., а потім виплатіть за задоволення). ...Без віри, без надії, 

без діяльної любові немає справжнього, істинного життя, а тільки існування тваринне, 

рабське» [11, арк. 24-24 зв.]. Такий побут неминуче призводив до переоцінки цінностей, до 
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матеріалізації масової свідомості від постійних думок про продовольство. «Думки про їжу 

набували нав’язливого характеру. Це було самим страшним: змінювався звичний спосіб 

думати і сприймати світ» [12, арк.61]. 

Прихід більшовиків до влади супроводжувався руйнуванням і правового простору, 

правоохоронної системи як такої. В суспільстві гору брав культ сили і насильства [13, с.401-

410]. Насильство стало пересічним явищем життя. Суттєвим елементом людської 

повсякденності стає система постійного, у чомусь навіть звичного, при всьому своєму 

жахові, фізичного і політичного терору. Різні громадянські інститути (сім'я, школа, 

професійні об’єднання) підпорядковуються контролю і керівництву з боку держави, 

перетворюючись на свого роду агентуру державності, що владно вдиралася у всі сфери 

життєвого світу людини, часто виконуючи при цьому і свою специфічну частину 

репресивних функцій [8, с.56]. 

Отже, здійснюючи культурну гегемонію, більшовики нав’язували суспільству свої 

уявлення про «нормальну» повсякденність, яка набувала статусу «домінантної». Однак, 

поруч з нею в історичній практиці неминуче були присутніми альтернативні повсякденності, 

субдомінантні. Інтелігенція тривалий час зберігала «свою» повсякденність, свідомо і стійко 

дотримувалась «старих» традицій і ціннісних установок, у такий спосіб здійснюючи 

трансмісію загальнолюдського досвіду і забезпечуючи безперервність процесу 

соціокультурного наслідування. 

 

Коляструк О.А. Повседневность интеллигенции в первое советское десятилетие: 

политический контекст. 

Аннотация: В статье речь идет о культуре повседневности интеллигенции в 1920-е гг. 

Освещается вопрос о ее адаптации к новым общественно-политическим и экономическим 

условиям советской действительности, раскрываются повседневные практики и 

настроения. Автором сделан вывод, что большевики навязывали обществу свои 

представления о «нормальной» повседневности, которая приобретала статус 

«доминантной», хотя интеллигенция длительное время сознательно и устойчиво 

придерживалась «старых» традиций осуществляя трансмиссию общечеловеческого опыта 

и обеспечивая непрерывность процесса социокультурного наследования. 

Ключевые слова: повседневная жизнь, интеллигенция, нэп, конформизация, 

советизация, мещанство, быт. 

 

Kolîastruk O.A. The daily life of intellectuals during the first decade of Soviet power: 

political context. 

Abstract: The article talks about the culture of everyday life intelligentsia in 1920 years and its 

adaptation to the new socio-political and economic conditions of Soviet reality, reveals the 

everyday practices and attitudes. The author concluded that the Bolsheviks imposed their idea of 

the public "normal" routine, which acquired the status of "dominant", although long intelligentsia 

consciously and consistently adhered to the "old" traditions making transmission of universal 

experience and ensuring continuity of the process of social and cultural inheritance. 

Keywords: daily life, intelligentsia, NEP (abbr. of New Economic Policy), conformation, 

sovietion, squaresville, manners and customs. 
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Ір.І. Кривошея 

ВІЙСЬКОВЕ ТОВАРИСТВО НА ОСТАННЬОМУ ЕТАПІ 

ІСНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

(ДРУГА ПОЛОВИНА XVIII СТ.) 
 

Анотація: Досліджуються проблеми функціонування військового товариства як 

частини неурядової старшини Української козацької держави на етапі ліквідації козацького 

полково-сотенного устрою. На основі джерел визначається чисельність представників 

чину, їх економічна спроможність виконувати службові обов’язки, кар’єрний аванс з метою 

отримання спадкового російського дворянства. 

Ключові слова: військовий товариш, бунчуковий товариш, значковий товариш, 

неурядова старшина, колезький асесор, полк, Українська козацька держава.  

 

Протягом XVIIІ ст. в неурядовій старшині козацької держави на основі значного 

товариства військового поступово сформувалося кілька сталих чинів. Чин «військовий 

товариш» з’явився останнім близько 1740 р., і з цього часу військове товариство зайняло 

своє місце між бунчуковим і значковим. Так було завершено еволюцію ієрархії неурядової 

старшини Гетьманщини, яка тривала близько століття. 

Деякі проблеми функціонування військового товариства на етапі інкорпорації до 

Російської імперії розглядалися відомими істориками Л. Окіншевичем, З. Когутом та 

В. Панашенко [7; 4; 5; 10; 11]. Вони публікували окремі списки товариства, певним чином 

цікавилися кар’єрою товаришів, відслідковували юридичні рішення щодо статусу 

військового товариства після ліквідації Гетьманщини. 

http://www.ivanovo/


Уманська старовина, вип. 1 / 2016 

21 

Мета даного дослідження з’ясувати зміни, що відбулися з військовим товариством на 

етапі ліквідації інституту гетьманства та автономного козацького полкового-сотенного 

устрою. Необхідно дослідити кар’єрне зростання військових товаришів на військовій та 

цивільній службі, процеси здобуття ними чину, що забезпечував спадкове дворянство. 

Чин «військовий товариш» став додатковим у неурядовій старшині. Він забезпечував 

своєму носієві адміністративне й судове підпорядкування Генеральній військовій 

канцелярії (далі – ГВК) та Генеральному військовому суду (далі – ГВС), виведення з-під 

влади й юрисдикції полковника, несення службивласним коштом, що включала військові та 

цивільні функції, а також права й привілеї козацького стану. Виведення військового 

товариства з-під юрисдикції полковників наблизило його за статусом до чину бунчукового 

товариша, чим забезпечило швидке зростання чисельності протягом перших десятиліть (з 

50–65 осіб в перші роки після початку надань до 238 у 1763 р.) [2; 14]. Водночас різке 

зростання кількості військового товариства спричинив ще один фактор. Структура старшини 

ніколи не була однорідною, а до середини XVIIІ ст. ще більше ускладнилася. Політичні та 

економічні процеси привели до влади нові родини й групи старшини. Для багатьох із них 

чин значкового товариша був недостатньо значимим, а отримати чин бунчукового не 

вдавалося. Хоча законодавчого обмеження кількості бунчукового товариства Гетьманщини 

не існувало, роль регулятора його чисельності продовжувала виконувати традиція. За 200 

осіб число бунчукових сягнуло лише двічі, у 1732 р. і ближче до 1751 р., залишаючись доволі 

сталим в межах 130–150 осіб [13; 1]. Чималою мірою цьому посприяло запровадження чину 

військового товариша. Його отримувала та частина старшини, яка раніше претендувала на 

чин бунчукового. Тобто, чин військового товариша став своєрідним клапаном, що стримав 

розростання вищої категорії неурядової старшини й одночасно був службовим стимулом для 

значкового товариства. Отже, в результаті тривалої еволюції в 40-х роках XVIIІ ст. склалася 

триступенева ієрархія неурядової старшини, в якій середню сходинку між бунчуковим і 

значковим товариством зайняло товариство військове.  

Із середини 60-х років XVIIІ ст. з ліквідацією гетьманства настав новий етап у розвитку 

неурядової старшини. Військові товариші, як й інші ранги неурядової старшини, поступово 

перетворювалися на чиновників і все більше віддалялися від значного товариства XVII ст., 

що було частиною традиційної станової групи Гетьманщини. Звісно, вони продовжували 

служити власним коштом, що доводить існування тривалого перехідного періоду до 

чиновного характеру служби старшини. Та з’явилися можливості, суміщаючи службу, 

займати оплачувані посади. Аналогічно іншим чинам неурядової старшини поєднання звання 

військовий товариш із займанням певного старшинського уряду також стало з цього часу 

звичною практикою. Із запровадженням нових судів з 1763 р. військові товариші почали 

займати посади підсудків земських, коморників і навіть возних [22]. Тобто військові 

товариші поруч із значковими не цуралися посади возного. Визначалося це тим, що 

обов’язки возних збігалися з дорученнями військових товаришів у судовій сфері. На цю 

обставину свого часу звертав увагу А. Пашук [12, с. 110]. Також військові товариші обіймали 

посади земського комісара, земського писаря, колезького протоколіста, касира комісарства 

певного повіту, писаря комісарства повіту [20; 25, арк. 21]. 

Після губернської реформи 1775 р. все частіше звання військового товариша суміщалося 

з такими посадами, як засідатель верхнього земського суду, губернський секретар, засідатель 

губернського магістрату, капітан-справник нижнього земського суду, стряпчий губернського 

магістрату, суддя повітовий, дворянський засідатель повітового суду, секретар повітового 

суду, присутній у словесному суді, міський голова, староста сирітського суду, засідатель 

нижньої міської розправи [26; 28; 30; 33; 34; 42] та іншими. Ці посади згідно закону могли 

займати лише дворяни. Отже, де-факто російська влада визнавала військових товаришів 

дворянами.  

Обмеження чисельності військового товариства не існувало.З 1764 р., початком 

правління Другої Малоросійської колегії (далі – МК), кількість військового товариства в 

полках неухильно зростала. Збереглися послужні списки військового товариства Гадяцького 
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полку за 1767 р. В полку налічувалося вже 34 військових товаришів. З них отримали чин за 

універсалом ГВК – 2, за універсалом гетьмана Розумовського – 21, за патентом МК – 11. 

Тобто за три роки функціонування МК здійснила 11 нових надань. Дуже показово, що майже 

половина військових товаришів (16 з 34) пов’язані з виробництвом селітри [25]. Деякі з них 

поєднували ці службові обов’язки з додатковими посадами. У 1765 р. військовий товариш, 

селітряний заводчик О. Тимченко був призначений поштмейстером.  

Особливо активно патенти на звання військового товариша надавалися різним 

категоріям некозацького населення Гетьманщини. З кінця 50-х, а особливо 60-х років 

XVIII ст., все частіше це звання отримувала багата міщанська верхівка. Колишні війти та 

бурмістри або їхні діти входять до числа неурядової старшини, одночасно звільняючись у 

зв’язку з новим статусом від сплати чисельних податків. Війти великих міст, здобувши чин 

військового товариша, продовжували виконувати свої прямі обов’язки. А військові товариші 

заходилися займати посади війтів і бурмістрів, що приносили неурядовій старшині відчутні 

прибутки. У 1758 р. бурмістр Полтавського магістрату А. Терентенко просив як винагороду 

при відставці чин військового товариша. Того року він отримав від гетьмана лише чин 

значкового товариша [15]. Та вже в 1763 р., коли військовим товаришем призначався 

бурмістр Полтавського магістрату Данило Андрійович Терентенко, вказано, що він син 

військового товариша [17]. Отже,А. Терентенко все ж отримав  бажаний чин. Відомо, що 

інші його сини були на військовій службі: Іван – сотник келебердинський, Павло – поручик 

інженерного корпусу. У 1762 р. військовий канцелярист П. Гаршин отримав чин військового 

товариша й був призначений війтом Полтавського магістрату [18]. У 1763–1764 р. на посаді 

війта м. Стародуб перебував військовий товариш П. Зразинський [14, арк. 3], а в 1766 р. при 

війті м. Ніжина бунчуковому товаришу П. Тернавіоту посаду віце війта займав військовий 

товариш Іван Гордієв [6, с. 21]. У 1766–1779–? служив війтом магістрату Остерського 

військовий товариш М. Хенценський, війтом Козелецького магістрату у 1764–1779–? рр. був 

військовий товариш Т. Ананченко [20]. Особливо масово міські урядники отримували чин 

військового товариша, а військові товариші обиралися на посади війтів, бурмістрів і ратманів 

у магістрати з кінця 70-х років XVIII ст. Військовий товариш С. Таміловський був 

бурмістром і депутатом магістрату Новгородського [8, с. 1]. М. Чернявський, в. т. з 1774 р., 

обраний ратманом городовим золотоніським у 1782 р. [27, арк. 4]. Г. Корицький, в. т. з 

1779 р., обраний хорольським бургомістром у 1782 р.; А. Діброва, військовий товариш з 

1781 р., у 1782 р. обраний ратманом Хорольського магістрату [35]. Разом із ними служив ще 

один військовий товариш бурмістр, обраний в 1782 р. з возних, а звання в. т. отримав у 

1783 р. У 1782 р. служив бурмістром лубенським військовий товариш П. Засенко, а ратманом 

військовий товариш І. Бруяка [29]. Військові товариші Андрузькі Климент і Федір у 1782 р. 

обрані бурмістрами Говтвянського магістрату, а військові товариші Й. Генбач та І. Рикенко – 

ратманами цього магістрату [30]. М. Косач, війт Мелинського магістрату з 1775 р., у 1780 р. 

отримав у винагороду чин військового товариша [42, арк. 24]. 

При такому активному наданні чину військового товариша різним категоріям 

козацького (насамперед, значковим товаришам, полковим та військовим канцеляристам, 

частина яких були синами бунчукових товаришів [16], сотенній старшині та ін.) та 

некозацького населення (міщанам, придворним співакам) чисельність цього рангу зросла. На 

жаль, не маємо повних даних про чисельність військового товариства в полках після 1763 р. 

Щодо останніх років відомі розрізнені цифри з окремих полків. У 1778 р. в Переяславі було 

34 дійсних військових товариша [19, арк. 2–3]. У 1779 р. у Київському полку налічувалося 34 

дійсних та 13 абшитованих військових товаришів, а в Прилуцькому – 20 абшитованих 

товаришів [20; 21; 3]. У 1782 р. у полку Лубенському було 86 дійсних і 16 абшитованих 

військових товаришів [31; 32]; у Переяславському 21 товариш з абшитованими (дворяни й 

шляхта, тобто не повний список), у Прилуцькому 24 військових товаришів [26; 41]. 

Найбільше даних відомо за 1783 р., коли укладалися окремі списки товариства, яке бажало 

чи не бажало продовжувати військову службу. Необхідно зауважити, що вони також неповні, 

адже, крім тих, хто бажав продовжити військову чи перейти на цивільну службу, були й такі 
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військові товариші, які взагалі вийшли у відставку. В 1783 р. в Ніжинському полку було 70 

військових, а в Лубенському 35 товаришів [7, с. 96]. У Стародубському вписано всього лише 

9 військових, що переходили на цивільну службу й 6 – на військову; в Прилуцькому 12 

товаришів хотіли продовжити службу, а 14 служити далі не бажали; в Гадячі 9 товаришів 

бажали продовжити військову службу, в Переяславі таких було 17 осіб; щодо 

Миргородського полку було укладено 3 списки, в яких загалом вписано 56 військових 

товаришів на 1783 р. [23; 24]. Всього лише через рік, у 1784 р., в колишньому 

Миргородському полку числилося 72 військових товаришів [37, арк. 33]. А в 1787 р. в описах 

Київського намісництва себе означували військовими товаришами 36 старшин колишнього 

Переяславського полку [9, с. 237–278]. Отже, є дані для порівняння між 1763 і 1782–1783 рр. 

щодо половини полків (Прилуцький, Миргородський, Київський, Лубенський, Ніжинський). 

Сукупно в 1763 р. в цих полках було 150 військових товаришів разом з абшитованими, а в 

кінці існування козацької держави – 317, тобто кількість зросла більше, ніж удвічі. Звісно, 

картина в полках дещо відрізнялася. В Київському й Ніжинському зростання чисельності 

було трохи меншим (відповідно з 35 до 47; з 40 до 70), а от у Миргородському число 

військових товаришів зросло з 17 до 72, а в Лубенському з 45 до 102. Особливо вражає число 

товариства в невеликому Миргородському полку, що доволі складно пояснити. Основним 

чинником такого зростання була значно вища ймовірність отримання російського дворянства 

з чином військового товариша, ніж із чином значкового чи урядом на рівні сотенної 

старшини. Відомо з джерел, що чином військового товариша за службу (часто в абшит) 

винагороджувалися, насамперед, значкові товариші, сотенні отамани й писарі, полкові та 

колезькі канцеляристи [42]. 

Службовий аванс військового товариша під кінець існування козацької держави мав 

кілька варіантів. Найчастіше військові товариші отримували чин бунчукового товариша [42], 

що відкривав їм у близькому майбутньому шлях до чину колезького асесора та спадкового 

російського дворянства. Бували випадки, коли військовий товариш одразу отримував чин 

колезького асесора [34, арк. 11]. Існував інший спосіб через отримання певного полкового 

уряду (хорунжого, осавула, писаря, судді) і вже через кілька років чина колезького асесора. 

Ще одним варіантом для військового товариша була вислуга на різних посадах у чинах 

колезького реєстратора, губернського секретаря або титулярного радника, що забезпечували 

особисте дворянство, і вже потім наставала черга чину колезького асесора [34]. Всі шляхи 

об’єднуються приблизно однаковими, доволі стислими термінами служби військового 

товариша на посадах чи в чинах перед отриманням спадкового дворянства з чином 

колезького асесора: з 1780 р. до 1783 р., максимум 1785 р.  

Після 1782 р. військові товариші разом з іншими чинами неурядової старшини мали 

обрати дійсну військову чи статську службу в російських чинах відповідного рангу з 

оплатою або життя відставних чиновників у дворянському статусі. Частина військових 

товаришів стали жертвами бюрократичних колізій протягом десятиліть визнання права 

дворянства за козацькою старшиною. Про це свідчать численні зведені по повітах справи, в 

яких колишня старшина, в тому числі й військові товариші, записані до подушного окладу, 

шукали звільнення [38-40]. У 1785 р. військовий товариш В. І. Оріховський доводив, що він 

із синами юридично визнаний дворянином, має право на підданих і не може бути записаним 

у подушний оклад [39, арк. 8]. Для більшості колишніх військових товаришів Гетьманщини 

та їх нащадків справа закінчилася визнанням їх права на російське дворянство за законом 

1835 р. 

 

Кривошея И. И. Войсковое товарищество на последнем этапе существования 

Украинского казацкого государства (вторая половина XVIII в.) 

Аннотация: Исследуются проблемы функционирования войскового товарищества как 

части неурядовой старшиныУкраинского казацого государства в момент ликвидации 

казацкого полково-сотенного устройства. На основании источников определяется 
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численность представителей чина, его экономические возможности исполнять служебные 

обязанности, карьерный аванс з целью получения наследственного российского дворянства. 

Ключевые слова: войсковой товарищ, бунчуковый товарищ, значковый товарищ, 

неурядовая старшина, коллежский асессор, полк, Украинское казацкое государство. 

 

Kryvosheia I. I. The military society at the last stage of existence of the Ukrainian Cossack 

state (the second half of the 18th century). 

Abstract: The problems of operation of military society as a part of neuryadova starshyna of 

the Ukrainian Cossack state at the stage of disestablishment of Cossack regimental-centesimal 

order have been studied. Based on the sources the numbers of rank representatives, their economic 

ability to perform duties, career advance to obtain hereditary Russian nobility have been defined. 

Key words: military comrade, bunchukove comrade, znachkove comrade, neuryadova 

starshyna, collegiate assessor, regiment, Ukrainian Cossack state. 

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 
1. Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

(ІР НБУВ).–Ф. І. – Спр. 57326. –149 арк.  

2. ІР НБУВ – Ф.І. – Спр. 57335.  

3. ІР НБУВ – Ф.І. – Спр. 59066. – 18 арк.  

4. Когут З. Проблеми дослідження української еліти Гетьманщини: (1650–1830) / Зенон 

Когут // Коріння ідентичності : студії з ранньомодерної та модерної історії України.  – 

К. : Критика, 2004. – С. 27–45.  

5. Когут З. Російський централізм і українська автономія: ліквідація Гетьманщини, 

1760–1830 / Зенон Когут. – К. : Основи, 1996. – 317 с.  

6. Ніжинська старовина : зб. регіональної історії та пам’яткознавства/ Центр 

пам’яткознавства НАН України та УТОПІК. − К., 2008. − Вип. 7 (10): Пам’яткознавство 

Північного регіону України, № 2 : Опис міста Ніжина 1766 року : (публікація архівної 

пам’ятки). − 212 с. 

7. Окіншевич, Л. Значне військове товариство в Україні-Гетьманщині XVII–XVIII ст. / 

Л. Окіншевич // Записки наукового товариства імени Шевченка. – Мюнхен : Заграва, 1948. – 

Т. CLVII : Праці Історико-Філологічної Секції. – 223 с. 

8. Опис Новгород-Сіверського намісництва : (1779–1781) / ВУАН, Археографічна комісія 

; передм. П. Федоренка. – К. : ВУАН, 1931. – 592 с. 

9. Описи Київського намісництва 70–80 років XVIII ст. – К. : Наукова думка, 1989. – 

389 с. 

10. Панашенко В. Військові товариші / В. Панашенко // Київська старовина. – 1998. – 

№ 3. – С. 166–174. 

11. Панашенко В. Бунчукові, військові і значкові товариші в Гетьманщині / 

В. Панашенко // Істину встановлює історія : зб. на пошану Ф. П. Шевченка / НАН України, 

Ін-т історії України. – К., 2004. – Т. 2 : Наукові студії. – С. 291–347. 

12. Пашук А. Суд і судочинство на Лівобережній Україні в XVII-XVIII ст.: (1648–1782) / 

А. Пашук. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту, 1967. – 179 с.  

13. Российский государственный архив древних актов (РГАДА). – Ф. 248.–Дело 8250. – 

881 л.  

14. Центральний державний історичний архів України, м. Київ (ЦДІАК України). – 

Ф.80 – Оп.1. – Спр. 25. – 26 арк. 

15. ЦДІАК України. – Ф.51. – Оп.3. – Спр. 15390. –15 арк. 

16. ЦДІАК України. – Ф.51. – Оп.3. – Спр. 16959. – 84 арк. 

17. ЦДІАК України. – Ф.51. – Оп.3. – Спр. 17762. – 6 арк. 

18. ЦДІАК України. –Ф.52. – Оп.1. – Спр. 109. – 5 арк. 

19. ЦДІАК України. –Ф.54. – Оп.1. – Спр. 2079. – 4 арк. 

20. ЦДІАК України. –Ф.54. – Оп.1. – Спр. 2683. – 11 арк. 

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/274876/source:default


Уманська старовина, вип. 1 / 2016 

25 

21. ЦДІАК України. –Ф.54. – Оп.1. – Спр. 2684. – 10 арк. 

22. ЦДІАК України. – Ф.54. – Оп.2. – Спр. 177 – 14 арк. 

23. ЦДІАК України. – Ф.54. – Оп.2. – Спр. 540. – 3 арк. 

24. ЦДІАК України. – Ф.54. – Оп.2. – Спр. 541. – 44 арк.  

25. ЦДІАК України. – Ф.54. – Оп.3. – Спр. 2502. –98 арк.  

26. ЦДІАК України. –Ф.193. – Оп. 1. – Спр. 86. –14 арк.  

27. ЦДІАК України. – Ф.193. – Оп. 1. – Спр. 104. –18 арк.  

28. ЦДІАК України. – Ф.193. – Оп. 1. – Спр. 110. – 5 арк. 

29. ЦДІАК України. – Ф.193. – Оп. 1. – Спр. 119. –14 арк. 

30. ЦДІАК України. – Ф.193. – Оп. 1. – Спр. 120. – 13 арк. 

31. ЦДІАК України. – Ф.193. – Оп. 1. – Спр. 197. – 14 арк. 

32. ЦДІАК України. – Ф.193. – Оп. 1. – Спр. 203. – 22 арк. 

33. ЦДІАК України. – Ф.193. – Оп. 1. – Спр. 209. – 8 арк. 

34. ЦДІАК України. – Ф.193. – Оп. 1. – Спр. 218. – 75 арк. 

35. ЦДІАК України. – Ф.193. – Оп. 1. – Спр. 311. – 8 арк. 

36. ЦДІАК України. – Ф.193. – Оп. 1. – Спр. 314. – 4 арк. 

37. ЦДІАК України. –Ф.193. – Оп.1. – Спр. 487. – 96 арк.  

38. ЦДІАК України. – Ф.193. – Оп.2. – Спр. 188. –16 арк.  

39. ЦДІАК України. – Ф.193. – Оп.2. – Спр. 189. – 33 арк.  

40. ЦДІАК України. – Ф.193. – Оп.2. – Спр. 190. – 49 арк.  

41. ЦДІАК України. –Ф. 204. –Оп. 1. –Спр. 8. – 26 арк.  

42. ЦДІАК України. –Ф.763. – Оп. 1. – Спр. 683. – 153 арк. 

 

 
УДК (371.134:37.014.521)(477)“191” 

Т. В. Кузнець 

ДРУГОКЛАСНІ ТА ЦЕРКОВНО-УЧИТЕЛЬСЬКІ ШКОЛИ 

ДУХОВНОГО ВІДОМСТВА НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 
 

Анотація: У статті представлено матеріал про чисельність та особливості вищих 

шкіл духовного відомства, які готували учителів для широкої мережі нижчих шкіл усіх 

розрядів. Зазначається, що у зв’язку із зростанням попиту на освіту, у перші десятиліття 

ХХ ст. кількість шкіл, які готували учителів для нижчої ланки народного шкільництва, 

невпинно зростала. В Київській єпархії другокласних шкіл діяло одинадцять, а усього на 

території Російської імперії налічувалось більше чотирьохсот. У зазначений період 

функціонувала двадцять одна церковно-учительська школа, в т. ч. і Київська церковно-

учительська школа, яка давала спеціальну учительську освіту і поповнювала учительський 

корпус Київської єпархії. 

Ключові слова: Православне духовне відомство, Св. Синод, церковнопарафіяльні школи, 

другокласні школи, церковно-учительські школи, школи грамоти, початкові школи. 

 

В умовах реформування освітянської сфери актуалізується вивчення історичного досвіду 

функціонування різних типів навчальних закладів, у т. ч. і системи церковної освіти. Саме 

Православна церква у ХІХ та перших десятиліттях ХХ ст. мала найширшу мережу народних 

шкіл, а відтак була сформована система підготовки учительських кадрів. З’ясування 

статистики церковного шкільництва, виявлення динаміки та тенденцій розвитку системи 

освіти, вивчення досвіду організації навчального процесу та влаштування побуту учнів 

викликає не тільки чисто пізнавальний інтерес, а й дає можливість пошуку раціональних 

зерен, формування ідей та поглядів на оптимізацію освітянської сфери. 

Проблеми функціонування різних типів шкіл у ХІХ – на початку ХХ ст. уже вивчаються 

сучасними дослідниками. Найближчим до зазначеної нами теми є потужне монографічне 

дослідження В.С. Перерви [1], який на основі широкої джерельної бази показав історичний 
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шлях церковнопарафіяльної шкільної справи на території дев’яти губерній підросійської 

України. Віддаючи належне названій роботі, все ж зазначимо, що ще багато аспектів теми 

освіти зазначеного періоду чекають на свого дослідника. 

Завданням даної наукової розвідки є систематизація статистичних даних про кількість 

другокласних та церковно-учительських шкіл, що діяли у перші десятиліття ХХ ст., 

з’ясування чисельності їх учнів, уточнення їх завдань, узагальнення відомостей про 

відкриття Київської церковно-учительської школи. 

Духовне відомство почало влаштовувати другокласні школи у відповідності з рішенням 

Державної Думи від 5 червня 1895р. Їх завданням була підготовка учителів для шкіл 

грамоти. До 1907 року таких шкіл в Російській імперії було відкрито 426 [2, с.30]. 

У другокласні школи приймалися випускники початкових шкіл, що були у 13-17 – 

річному віці. В жіночі другокласні школи могли вступати і ті дівчатка, які мали домашню 

освіту. При вступі в школу проводились вступні випробування. Навчання тривало три роки, 

упродовж яких вичався Закон Божий, загальна та російська історія, російська та церковно-

слов’янська мова, вітчизняна історія, географія, арифметика, креслення і малювання, 

дидактика, практичні відомості з гігієни, каліграфія, рукоділля, в жіночих школах 

опановувався церковний спів. При другокласних школах, як правило, діяли початкові, в яких 

учні другокласних шкіл практикувалися, а в останній рік свого навчання і самі вели уроки 

під наглядом своїх вчителів. 

У 1914 році другокласних шкіл в імперії налічувалось 418, серед яких 398 були 

чоловічими і 120-жіночими. Загальна кількість учнів в них сягала 23720 осіб, в т.ч. 15168 – в 

чоловічих і 8552 – в жіночих. Переважна більшість учнів мешкали в гуртожитках, які діяли 

при 406 школах. Завідував школою священик, який водночас був і Законоучителем в ній. Як 

правило, окрім Законоучителя було ще троє штатних учителів. У 122 школах були ще й 

учителі музики, а при 81 жіночій школі – спеціальні учительки, які навчали рукоділлю. Зверх 

того, у деяких школах утримувались ще й позаштатні вчителі для додаткових навчальних 

предметів, а саме: 2 вчителі місіонерських предметів, 1 – малювання та іконописання, 32 – 

різних ремесел, 19 – сільського господарства. При 2-х другокласних школах діяли однорічні 

курси музики та співів, на яких навчалось 49 учнів. При 48-ми другокласних школах діяли 

дво- чи однорічні додаткові учительські курси, на яких випускники готувались до 

вчителювання в однокласних церковних школах, і які по завершенні курсів складали екзамен 

на звання учителя. На таких додаткових курсах у 1914 році навчалося 955 осіб (412 чол. і 412 

жін.). При 16-ти другокласних школах діяли особливі додаткові курси – законоучительські, 

по закінченні яких випускники другокласних шкіл набували право викладати Закон Божий в 

початкових школах. Навчання на таких курсах упродовж двох років велося за спеціальними 

програмами, що були затверджені Св. Синодом в 1912 році. На законоучительських курсах у 

1914 році навчалось 340 осіб [3, с.306-308].  

Другокласних шкіл в Київській губернії було 11: 10 чоловічих та 1 жіноча при 

Ржищевському жіночому монастирі. Загальна кількість учнів цих шкіл у 1909 році сягала до 

600 осіб. Переважна більшість учнів мешкала в гуртожитках при школах.  

Режим проживання учнів в гуртожитках був майже однаковим в усіх школах. О 7-й год. 

ранку учні вставали, о 730 год. здійснювали вранішню молитву, о 8 год. снідали, а з 830 год. 

до 1310 відбувалися уроки. О 1500 учні обідали і проводили вільний час у дворі. О 1700 

розпочиналися вечірні заняття, які тривали до восьмої години вечора. Потім вечеряли і до 

2130 або продовжували виконувати домашні завдання, або читали книги. Потім була вечірня 

молитва і читалось «життіє денного святого». О 23 годині учні лягали спати. Такий 

розпорядок міг бути змінений тільки напередодні свят та вихідних днів, коли учні по обіді 

готувалися до читання та співу в місцевому храмі [4, с.18].  

По неділях та у святкові дні в школах влаштовувались літературні читання, в яких брали 

участь і учні, і вчителі. В Кузьмино-Гребельській другокласній школі Уманського повіту 

влаштовувались народні читання, на які приходили і місцеві селяни. На таких читаннях 

учителі розповідали про важливі події в державі чи церкві, або ж пояснювали деякі природні 
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явища. Майже щорічно влаштовувались літературно-вокальні вечори, після яких, як правило, 

присутнім у подарунок вручали книги, ручки, олівці, цукерки і т. д. Метою таких вечорів 

було приучення учнів до корисного проведення вільного часу, а також розвиток у них 

бажання самовдосконалення та самоосвіти. 

Упродовж дня нагляд за учнями здійснював черговий учитель, який разом з іншими 

учителями надавав допомогу учням під час вечірніх занять. До того ж, у другокласних 

школах була посада класного вихователя, в обов’язки якого входив контроль за успішністю 

учнів свого класу, керівництво позакласним читанням учнів тощо. 

Завданням церковно-учительських шкіл була підготовка учителів та вчительок для 

нижчих шкіл усіх розрядів, в т. ч. і для шкіл другокласних. До цих шкіл приймали 

випускників другокласних шкіл віком 15-17 років, або молодь, що мала знання в обсязі цих 

шкіл, за умови успішного складання вступного випробування. Перелік навчальних предметів 

в учительських школах був таким як і в другокласних школах, але їх програми були дещо 

ширшими. Так, на уроках Закону Божого велося коментоване читання Святого Писання і 

викладалося православно-християнське віро-і-правовчення. Крім розширеного курсу 

дидактики, вивчалися і основи педагогіки. На заняттях з церковних співів учні готувались до 

регентування та навчались грі на скрипці або фісгармонії. В курсі російської мови досить 

детально вивчалася загальна історія. А на уроках з географії вивчалася і загальна географія, і 

географія Росії. Математика доповнювалася курсом геометрії та вивченням землеробства. На 

відміну від вивчення географії у другокласній школі, в церковно-учительській школі 

вивчався окремий предмет – природознавство, яке під скромною назвою «сведения о 

природе, ея силах и явлениях», об’єднувало в собі і фізику, і хімію з мінералогією, ботанікою 

та зоологією. Креслення, як графічне мистецтво, і малювання вивчалися окремо. Окремим 

навчальним предметом проходив курс гігієни загальної та шкільної. На опанування курсу 

церковно-учительської школи відводилось три роки. Практику учні проходили у двокласних 

школах, які функціонували при церковно-учительських школах. 

У 1914 році діяла 21 церковно-учительська школа (13 чоловічих та 8 жіночих). 

Завідувачі 17-ти шкіл мали духовний сан (архімандрити та безприходні протоієреї і 

священики). Три жіночі школи (Красностокська, Олексіївська, Леснінська і Бодбійська) 

перебували у віданні ігумень монастирів, при яких вони діяли. Св.-Володимирською 

жіночою школою в Петрограді опікувалась вдова дійсного тайного радника Є. 

Побєдоносцева. 

Загальна кількість штатних учителів церковно-учительських шкіл у 1914 році складала 

94 особи (60 чол. і 34 жін.). Двоє з учителів мали священицький сан. Стосовно освітнього 

рівня, то учительський корпус виглядав так: 39 осіб мали вищу освіту, 22 – середню, 26 – 

спеціальну педагогічну і 7 – спеціальну музично-співочу. 

В усіх церковно-учительських школах навчалось у 1914р. 1700 осіб (958 чол. і 742 жін.), 

1603 з яких жили в гуртожитках при школах. У 1913-1914 навч. році за результатами 

випускного екзамену 475 осіб (271 чол. і 204 жін.) отримали атестати та свідотства на право 

вчителювання в початкових навчальних закладах [5, с.313]. 

Питання про відкриття в Київській єпархії учительської школи, яка б дала спеціальну 

учительську освіту піднімалося Київською Єпархіальною Училищною Радою в кінці 90-х 

років ХІХ ст. Кількість церковних шкіл тоді невпинно зростала, а учителів не вистачало. 

Правда, тоді уже функціонувало близько 10-ти другокласних учительських шкіл, але вони 

готували учителів тільки для шкіл грамоти. Та школи грамоти не задовольняли зростаючий 

попит на освіту і Єпархіальна Училищна Рада порушила клопотання про відкриття 

учительської школи вищого типу. 

Київська Міська Дума підтримала ідею про створення церковно-учительської школи і 

безкоштовно виділила 1387 кв. саж. землі на Лук’янівці (на вуглі Макарівської і 

Богговутівської вулиць) під будівництво. Школа повинна була будуватись разом з 

гуртожитком, тому така земельна ділянка була малою, але поряд з нею знаходилось 1531 кв. 

саж. землі спадкоємців священика В’язьміна, які за 18500 руб. віддали її для потреб школи. 
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Після відповідної переписки зі Св. Синодом послідувала спеціальна ухвала за №1982 від 7-20 

травня 1902р. про будівництво школи. 

План і кошторис будівництва склав київський єпархіальний архітектор Е.Ф. Єрмаков. У 

вересні 1902р. Св. Синод ухвалив рішення про виділення на будівництво учительської школи 

в Києві 82322 руб. 54 коп. А в листопаді було затверджено контракт з підрядником 

Ф. Альошиним на будівництво триповерхової будівлі з надвірними спорудами за 68000 

рублів. Для нагляду за ходом будівництва та керівництва будівельними роботами при 

Єпархіальній Училищній Раді під керівництвом настоятеля Видубецького монастиря 

архімандрита Євлогія був створений спеціальний будівельний комітет. Восени 1902р. 

головна будівля школи була зведена, а упродовж літа 1903р. завершені усі роботи. І 15 

вересня 1903р. Митрополит Київський і Галицький Флавіан урочисто освятив будинок 

Київської церковно-учительської школи. 

Та роботи щодо влаштування школи проводжувались так як педагогічна рада школи 

наполягала на необхідності будівництва церкви, експериментальної двокласної 

церковнопарафіяльної школи та лікарні. В кінці 1904р. Св. Синод виділив ще 30000 руб. на 

зведення кам’яної триповерхової прибудови до корпусу школи, зразкової школи та квартири 

для її учителя, а також на переобладнання дерев’яного флігеля в шкільному саду під лікарню 

і квартиру для ще одного вчителя. В березні 1905 року проведено тендер на виконання 

будівельних робіт, який виграв той самий підрядник Ф. Альошин, запропонувавши 

виконання означених робіт за 27945 рублів. До початку жовтня 1906 року будівництво 

завершилось і 8 жовтня нововлаштовану церкву освячено в ім’я св. рівноапостольних Кирила 

і Мефодія. Чин освячення здійснив митрополит київський Флавіан. 

Влітку 1910р. на шкільному подвір’ї збудували флігель для служительської та дзвіницю. 

Загальна вартість цих робіт склала 1000 руб., а церковного дзвона, вагою близько 15 пудів, 

куплено за рахунок пожертвувань почесного попечителя школи М.В. Ковалевського, учнів та 

кількох місцевих жителів. На придбання речей церковного вжитку Св. Синодом було 

виділено 1200 рублів. 

Упродовж десяти років тривали роботи щодо благоустрою території школи: 

спорудження огорожі, покриття бруківкою подвір’я та зовнішніх тротуарів, розчистка та 

закладка нового саду, підключення до міської каналізації тощо. Загальна вартість витрат на 

влаштування школи, включаючи купівлю землі, благоустрій території та придбання 

необхідного обладнання, склала 130 тис. рублів. Завдячуючи почесному попечителю школи 

М.В. Ковалевському, школа була підключена до телефонної мережі і в 1913р. вирішувалось 

питання про її електрифікацію.  

При відкритті школи педагогічний колектив був затверджений у такому складі: 

завідувачем і законоучителем став кандидат богословія Київської Духовної Академії 

протоієрей В.К. Липківський, який до цього призначення служив повітовим протоієреєм м. 

Липовець Київської губернії; учителем церковнослов’янської мови і російської словесності 

призначено кандидата богословія, випускника КДА 1903р. В.М. Ремезова, який до цього 

викладав такі ж предмети в Шамовській церковно-учительській школі Херсонської єпархії; 

місце учителя географії та історії отримав кандидат богословія, випускник КДА 1903р. 

Ф.П. Власов; учителем математики і природознавства став кандидат богословія, випускник 

КДА 1903р. І.Ф. Смаль, який до призначення викладав на природничо-наукових курсах в  С.-

Петербурзі, а учителем церковного співу та музики призначено випускника Київської 

Духовної семінарії 1903р. К.Г. Стеценка.  

В наступному 1904р. викладацький склад школи поповнився новими учителями. Так, на 

посаду викладача креслення та малювання призначено випускника Київського художнього 

училища П.І. Балашова, а викладачем гігієни і шкільним лікарем став В.В. Сербіновський, 

який у 1902р. закінчив Київський університет Св. Володимира. Та у такому складі 

педагогічний колектив церковно-учительської школи працював не довго. 

Кадрові зміни наступних років дають підставу твердити про поглиблення русифікації 

освіти. У вересні 1905р. протоієрей В.К. Липківський за власним бажанням був звільнений 
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від завідування школою і перейшов на єпархіальну службу. Завідувачем школи було 

призначено завідувача Обшарівської церковно-учительської школи Самарської єпархії 

кандидата богословія С.-Петербурзької ДА випуску 1899р. священика А.П. Дивногорського. 

А в листопаді 1907р. учитель церковного співу К. Стеценко був переведений на таку ж 

посаду в Олександро-Грушевську церковно-учительську школу Донської єпархії, а до Києва 

на його місце перевели учителя музики Шамовської церковно-учительської школи 

М.К. Покровського з освітою учительської семінарії і з дипломом регента 3-го розряду. Але і 

він в жовтні 1909р. був переведений на єпархіальну службу, а його місце зайняв учитель 

музики та співу Тамбовської церковно-учительської школи О.Д. Львов, який закінчив 

Тамбовську духовну семінарію в 1899 році. Отже, ключові позиції зайняли вихідці з 

центральних губерній Російської імперії. 

З роками кількість навчальних предметів у школі збільшувалась, а відтак відкривалися 

нові учительські посади. Так, з вересня 1907 року у шкільний курс введено іконопис і 

викладання цього предмету було доручено учителю креслення та малювання П.І. Балашову. 

З початку 1909-1910 н. р. були введенні два нові предмети – сільське господарство і 

гімнастика. Сільське господарство став викладати випускник сільськогосподарського 

училища Г.П. Кононенко, який у квітні 1910р. помер, а на цю посаду був запрошений 

завідувач дослідного поля Київського політехнічного інституту зі спеціальною освітою 

Харківського середнього сільсько-господарського навчального закладу С.Н. Богоявленський. 

А викладачем гімнастики було призначено відставного підполковника Херсонського полку 

А.П. Висоцького. 

До 1907 року Київська церковно-учительська школа не мала почесного попечителя, а на 

початку 1907р. таким було затверджено купця 1-ї гільдії М.А. Яковлєва. Він вніс на розвиток 

школи 250 руб. та в наступному році за сімейними обставинами склав з себе попечительські 

повноваження. А з 23 лютого 1909р. почесним попечителем став дворянин 

М.В. Ковалевський. 

Відповідно до Положення про церковні школи відомства Православного сповідання від 1 

квітня 1902р., усі викладачі на чолі із завідувачем складали шкільну раду, яка відала усіма 

навчально-виховними та господарськими справами навчального закладу. У своїй діяльності 

рада керувалася вказівками Св. Синоду і діючої при ньому Училищної Ради, а з 1907-1908 н. 

р. і правилами про церковно-учительські школи, і усі свої ухвали та постанови записувала у 

спеціальні журнали. За перше десятиліття функціонування школи з питань, які вимагали 

затвердження митрополитом, було проведено 259 засідань, а з тих питань, що перебували у 

компетенції самої ради, ще 300. 

Діяльність ради Київської церковно-учительської школи не обмежувалась проведенням 

засідань. У відповідності з Положенням, вона проводила вступні, перевідні та випускні 

екзамени, щорічно, починаючи з 1904р. не менше двох разів проводила екзамени на звання 

учителя церковнопарафіяльної школи, в кінці 1912 і 1913 років виїжджала для проведення 

екзаменів на звання учителів церковнопарафіяльної школи до Ржищівської другокласної 

жіночої школи. Окрім того, кожного року шкільна рада здійснювала детальний огляд 

будівель та майна школи, під її керівництвом проводились ремонтні роботи, вона проводила 

тендери на поставку різних матеріалів та харчів, – тобто керувала усіма шкільними справами. 

Таким чином, зібраний та систематизований матеріал свідчить, що на хвилі зростаючого 

попиту на освіту збільшувалась кількість вищих шкіл, які готували учителів для початкової 

ланки народної освіти. Перебуваючи у духовному віданні, учительські школи все ж мали і 

світський компонент, а відтак озброювали майбутніх учителів навиками для розвитку 

практичних умінь учнів. У Київській церковно-учительській школі, окрім богословських 

предметів, викладався іконопис, основи сільського господарства, гімнастика тощо. І як видно 

з наведеного матеріалу про відкриття цієї школи, і вище, і єпархіальне церковне керівництво 

було зацікавлене у її функціонуванні. 
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Кузнец Т.В. Второклассные и церковно-учительские школы духовного ведомства в 

начале ХХ столетия 

Аннотация: В статье представлено материал о численности и особенностях высших 

школ духовного ведомства, которые подготавливали учителей для широкой сети нижних 

школ всех разрядов. Отмечается, что в связи с увеличением спроса на образование, в первые 

десятилетия ХХ в. количество школ, которые готовили учителей для нижнего звена 

народного образования, неудержимо увеличевалось. В Киевской епархии второкласных школ 

действовало одиннадцать, а всего на територии Российской империи их насчитывалось 

більше четырехсот. В отмеченный период функционировала двадцать одна церковно-

учительская школа, в т. ч. и Киевская, которая давала специальное учительское 

образование и пополняла учительський корпус Киевской епархии.  

Ключевые слова: Православное духовное ведомство, Св. Синод, церковно-приходские 

школы, церковно-учительские школы, школы грамоты, начальные школы.  

 

Kyznets T.V. Second-class and church-teachening schools of the clerical department at the 

beginning of the twentieth century 

Abstract: The article presents the material on the number and characteristics of high school 

clerical department to train teachers to a wide network of schools all lower categories. It is 

reported that due to the increasing demand for education in the first decade of the twentieth century 

number of schools to train teachers for the lower level of the national school system, constantly 

growing. In the Kiev diocese there were eleven second-class schools, and all the territory of the 

Russian Empire had more than four. During this period functioned twenty one church teacher's 

school Kiev church teacher's school, which made a special education teacher's teacher corps and 

joined the Diocese of Kyiv. 

Key words: Orthodox spiritual office, St. Synod parish schools, second-class schools, the 

Church-teachening schools, literacy, primary schools. 
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О. О. Салата 

ІДЕЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ЕЛІТИ НА СТОРІНКАХ 

ОКУПАЦІЙНОЇ ПРЕСИ 1941-1943 РОКІВ 
 

Анотація: У статті розкривається зміст діяльності творчої української еліти, 

зокрема поетів в умовах нацистської окупації; їх бачення ситуації, що склалася на 

захоплених територіях, відображається повсякденне життя пересічних українців; 
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підтримка патріотичного духу у місцевого населення та його прагнень до свобод та 

розбудови самостійної держави. Показано роль творчої еліти, яка на сторінках окупаційної 

преси висвітлювала життя і прагнення українського народу, відображала, переживання 

українців, їх прагнення й сподівання. 

Ключові слова: творча інтелігенція, нацистський окупаційний режим, періодичні 

видання, поетичні твори. 

 

За останні 20 років вітчизняна історична наука здійснила величезний прорив у 

дослідженні подій Другої світової війни. Усе більше вітчизняні історики свої погляди 

повертають до вивчення повсякденного життя українців в окупованих регіонах – сільського 

та міського населення. У цьому контексті об’єктивного висвітлення потребує одне з 

важливих питань історії війни – життя українських митців, зокрема творчість майстрів 

поетичного слова, в умовах нацистського окупаційного режиму. 

В історіографії Другої світової та радянсько-німецької воєн діяльність української 

культурно-мистецької еліти представлена лише в окремих аспектах. Переважають праці, де 

висвітлюється соціально-економічне життя українських митців, діяльність окремих 

професійних груп: майстрів театру, науковців, лікарів та ін. Серед них праці істориків, що 

вивчали різні аспекти діяльності наукової та творчої інтелігенції Рейхскомісаріату «Україна» 

та зони військової окупації, зокрема В.М. Гайдабура [1], В.О. Шайкан [2], К. Курилишин [3]. 

Вони підкреслювали, що саме інтелігенція відображала ставлення народу до радянської та 

окупаційної влади. Показали, що, незважаючи на тимчасову окупацію німецькою армією 

території України, інтелігенція продовжувала свою мистецьку та наукову діяльність, іноді 

співпрацюючи з «новою» владою, найчастіше щоб зберегти національну культуру та 

традиції. 

Гайдабура В.М., розкриваючи діяльність театральної інтелігенції показав незламну волю 

українських акторів, їх бажання донести до українського народу через власну творчість 

слово Тараса Шевченка, Квітки-Основн’яненка, Івана Франка, Лесі Українки та інших 

відомих українських митців [1]. Шайкан В.О., досліджуючи питання колаборації української 

інтелігенції, осмислюючи складні суспільні процеси, намагалась визначити причину 

співпраці частини української інтелігенції з окупаційною владою. У своїй праці вона показує 

діяльність освітян, медиків, науковців, але поза її увагою залишаються письменники та 

поети, які своїм словом збурювали народ і намагалися не втрачати віру у майбутню вільну 

Україну [2].   

Досліджуючи публікації в окупаційній україномовній періодиці історик К. Курилишин 

максимально достовірно відобразив важливі аспекти життя українського народу під час 

німецької окупації, зокрема становище селян та городян, їх правовий статус та труднощі 

життя під окупацією. Але вивчаючи часописи та газети окупаційного періоду 1941-1943 рр., 

він обійшов увагою творчість українських письменників та поетів [3].  

Враховуючи вищезазначене, метою нашої статті є розкриття ролі творчої еліти, зокрема 

письменників і поетів, які на сторінках окупаційної преси висвітлювали життя і прагнення 

українського народу. Завдання – показати поезію часів нацистської окупації, яка 

відображала, переживання українців, їх прагнення й сподівання.  

Творчість українських поетів і письменників у роки нацистської окупації є дуже 

важливим аспектом, який допоможе історикам сформувати повну картину подій, що 

відбувалися у період радянсько-німецької війни. Ми не маємо ніякого морального права 

проігнорувати творчість поетів і письменників, які з тих чи інших причин залишилися на 

окупованих нацистською армією територіях. Очевидною є картина, коли звернувшись до 

довідників та енциклопедій, інтернет-джерел, можна дізнатися переважно про життя й 

творчість відомих радянських поетів і письменників [4]. 

Утім повної картини культурного й мистецького життя в Україні під час війни витворити 

не вдасться, якщо не дослідити і творчість митців, які писали свої твори в окупованих 

нацистами українських містах, містечках і селах. Цей аспект має велике значення ще й тому, 
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що з поетичних і прозових творів окупаційного періоду ми дізнаємося про прагнення 

українського народу, який навіть за таких важких умов зберіг власні традиції, не перестав 

мріяти про незалежну державу. Тож відродження історичної пам’яті, повернення із забуття 

імен тих, хто незаслужено був викреслений з історії українського народу, є нагальним 

завданням сучасної історіографії.  

Протягом 1941–1944 рр. Українські землі перетворилися на арену воєнного 

протистояння двох держав – нацистської Німеччини та СРСР. Зрозуміти, що відчували, про 

що думали, як змогли вистояти в умовах фашистського поневолення пересічні українці 

можуть допомогти прозові та поетичні твори відомих українських письменників та поетів, 

створені в умовах нацистської окупації. 

У перші місяці окупації нацистська влада на чолі з Альфредом Розенбергом, 

рейхсміністром для окупованих Східних територій прагнула використати незадоволення 

українців політикою радянського уряду в довоєнний період. Щоб посилити ці настрої й 

отримати підтримку місцевого населення, керівництвом рейхскомісаріату «Україна» було 

прийнято рішення употужнити інформаційний вплив на населення окупованих територій 

через засоби масової інформації, зокрема періодичні видання, яких на території 

рейхскомісаріату «Україна» та зони військової адміністрації видавалося понад 400. Крім 

повідомлень з «Головної квартири фюрера», окупаційна влада дозволяла розміщувати на 

шпальтах газет і часописів повідомлення про життя населення міст і сіл в окупації, заходи, 

які здійснювалися місцевою владою. Так, друга й третя сторінки більшості газет були 

присвячені творчості місцевих українських поетів і письменників, твори яких у ті часи були 

надзвичайно важливими для українців.  

Не була в цьому аспекті виключенням і Вінниччина, окупована нацистською 

Німеччиною в числі інших українських територій. Помітну роль у житті населення регіону 

відігравали газети «Вінницькі вісті», «Козятинські вісті», «Літературна газета». Ці 

періодичні видання були основним засобом розповсюдження необхідної окупантам 

інформації, саме їх місцеве населення чекало й читало іноді з жахом, іноді – з очікуванням, 

що рано чи пізно українці звільняться як від влади нацистів, так і радянського режиму. 

Оскільки друкування періодичних видань було одним із засобів упровадження політики 

Третього рейху на захоплених територіях, Міністерство народної освіти і пропаганди 

Німеччини спільно з Міністерством східних окупованих територій створювало всі умови для 

підготовки й видання таких засобів масової інформації. Кадровий склад для редакцій газет 

добирався з числа української інтелігенції, переважна частина якої залишилася на 

окупованій території з вірою у можливість створити й розбудовувати нову власну державу.  

На території Вінниччини, як і на всій території рейхскомісаріату «Україна» та зони 

військової адміністрації, періодичні видання перебували під пильним контролем 

завойовників. Незважаючи на жорстку цензуру окупаційної влади, на їх шпальтах 

дозволялося друкувати літературні доробки українських поетів та письменників рідною 

мовою.  

Тому, користуючись цим дозволом, поети й письменники, щоб хоч якось морально 

підтримати місцеве населення, постійно пропонували редакціям газет і журналів свої твори. 

Досить часто редактори газет і часописів самостійно формували літературні рубрики, 

присвячені ювілейним датам тих чи інших митців. Так, наприклад, у всіх без винятку 

періодичних виданнях на початку березня третя сторінка, а то й усі чотири, були присвячені 

творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Бориса Грінченка й інших відомих 

українських літературних і культурних діячів. 

Аналіз вінницької преси періоду німецької окупації дає можливість розглянути 

особливості літературного процесу тих часів, зокрема поетики 1941–1943 рр.  

На сторінках тогочасних газет і часописів представлені поетичні твори маловідомих, а то 

й зовсім не знаних донині, поетів Вінниччини й інших регіонів України, серед яких Михайло 

Ситник, Петро Карпенко-Криниця, Валеріян Тарноградський, Юрій Буряківець, Ярема 

Байрак (Харитон Бородай), Борис Олександрів (Грибінський), Марійка Підгірянка (Марія 
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Ленерт-Домбровська), Ярина Вітюк, Євген Яворівський, Федір Дудко, Василь Колодій, 

Богдан-Ігор Антонич, В. Шахворост, П. Безвербний, Юрій Буряківець та багато інших [5].  

У даній статті пропонуємо розглянути поетику окупованої нацистською Німеччиною 

Вінниччини, де представлені вірші й поеми різних ідейних напрямків. Найбільшої уваги, на 

думку автора, заслуговують поезії, в яких розкрито теми війни, України, кохання, природи. 

Особливістю поетики Вінниччини окупаційного періоду є домінування теми, яка об’єднує 

авторів різних політичних і життєвих поглядів, – показ України, часто вільної, могутньої, 

щасливої. Звернення до теми кохання зумовлене прагненням людини вижити в 

найстрашніший період лихоліть і зневіри. Характерною рисою поетики цього періоду є 

також висвітлення авторами різних філософських тем: добра й зла, буття й смерті, 

духовності, моральності, пошуку себе у світі, вибору життєвого шляху тощо. Переважна 

більшість поетів виступає за звільнення Батьківщини від будь-яких поневолювачів і закликає 

український народ не втрачати віри у майбутнє власної держави.  

Вірші Михайла Ситника («В полі», «Напис на дубі») присвячені дитячим спогадам про 

рідний край, де ліричний герой колись мандрував полем, лісом, річкою, – усе це таке миле 

серцю [6]. Цей твір відображає любов до Батьківщини, тугу за мирними часами. 

Подорожуючи в минуле, він принагідно розповідає про те, що трапилося з Україною, як 

важко тепер не впасти у відчай, але потрібно вистояти, українці ж ніколи не здавалися, у них 

є майбутнє. 

Петро Карпенко-Криниця через свої твори («Людина», «Прихід весни», «На світанку» та 

ін.) звертається до читача, намагаючись описати зміни (й у природі, й у навколишньому), що 

сталися з приходом загарбницьких військ. Поет змальовує буденне життя окупованого міста, 

зазначає, що вже ніби й не чутно «грізних бомб», але життя важке, завмерло в очікуванні 

чогось страшного, невідомого [7]. 

Поезія Бориса Олександріва (Грибінського) також представлена у періодиці окупованої 

Вінниччини. Дуже яскраво про нього висловився художник Мирон Левицький: «Поезія 

Б. Олександріва не належить до спонтанно-емоційних виявів. Його творчість – це глибоко 

пережита й передумана лірика, сповнена спокійної мудрості й зодягнута у філігранну форму 

поетичних картин, з дотриманням усіх норм поетики й літературної мови. Основним 

мотивом його поезій є туга за сонцем, тобто за батьківщиною. Поет знає, що він ніколи не 

повернеться в Україну, і саме тому він думкою на тій межі, якої не дійти!» У творах поета 

відображено настрої населення окупованих територій, реакцію на події, що відбуваються у 

даній місцевості [8]. 

Окупаційна влада дуже уважно стежила за публікацією творів українських митців у 

періодичних виданнях, вона балансувала на межі: дозволити, щоб продемонструвати свою 

лояльність до місцевого населення чи заборонити, щоб не поширювалися ідеї та думки, що 

налаштовували населення проти встановленого режиму. Саме тому, усі твори, що 

подавалися до редакцій газет та часописів дуже прискіпливо переглядалися редакторами та 

цензорами. 

Незважаючи на досить прискіпливу цензуру, у періодичних виданнях Вінниччини твори 

талановитих українських поетів знаходили своє місце на шпальтах місцевих газет.  

Багато творів для дітей і про дітей написала українська поетеса Марійки Підгірянки. 

Мрії про краще майбутнє народу, оспівування краси рідного краю, природи Карпат панують 

у її творчості. Щоб населення окупованої України краще сприймало її втори, авторка щедро 

використовує фольклорні мотиви, її вірші – ніжні й легкі – часто нагадують українські 

народні пісні («Співанки», «Вечір», «Що роблю я, що я дію»). Михайло Мочульський, 

досліджуючи творчість Марійки Підгірянки, зазначив: «З пісень її віє свіжість, запах пільних 

квіток, шум і туга наших смерекових лісів. У її піснях – навіть патріотичних – не зустрінеш 

пустих банальних фраз, декламації, пафосу. Вона співає лише те, що лежить їй на серці, що 

тиснеться до її уст, вона попросту – талант і то талант щирий, чистий, мов золото, талант, 

хапаючий своїм ліризмом за серце, мов поранкова весняна молитва жайворонка».  
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Поетичні твори Валер’яна Тарноградського окупаційного періоду вирізняються 

прямолінійною публіцистичністю. Коли окупаційна влада вирішує розрити могили людей, 

репресованих у 1930-ті роки, Тарноградський відгукується на цю подію віршем «Згадай 

синів своїх могили», якому пізніше судилося обійти закордонну україномовну пресу. З 

опублікованих у «Вінницьких вістях» творів автор укладає збірку «Поезія», що 1943 р. 

виходить друком у Вінниці.  

Як і більшість поетів, що працювали в умовах окупації Тарноградський звертається до 

теми творчості Тараса Шевченка. Саме у цей буремний період стає актуальною тема 

боротьби українського народу проти поневолювачів. Одним із таких віршів стала поезія 

«Шевченко в засланні» [9]. 

Богдан-Ігор Антонич – яскрава, оригінальна мистецька постать в українській літературі, 

поет-новатор, чия творча доля переконливо засвідчує: великий талант, за словами Дмитра 

Павличка, «обов’язково пробивається крізь тернові хащі ідейних манівців і хитань на шлях 

передових думок свого часу, шлях, поєднуючий серце художника і серце його народу». 

Поезії Антонича, написані ще в довоєнний період, надихали українську інтелігенцію, і тому 

не дивно, що в окупаційній періодиці, зокрема в газеті «Вінницькі вісті», ми можемо 

побачити його твори, добре відомі працівникам редакції [10]. 

Знаний український літературознавець Микола Жулинський, вивчаючи творчість 

Богдана-Ігора Антонича, так писав про нього: «Антонич сповідував ідею неподільної, 

гармонійної єдності людини і природи, людини і космосу, прагнув пізнати й відтворити рух 

незнищенної матерії у безконечній змінності її форм і виявів, жадібно всотував усі барви, 

тони й звуки довколишнього світу. Але не тільки взаємини людини і природи приваблювали 

цього творця фольклорних метаморфоз та поетичних міфів. Антонич чутливо реагував на 

соціальну дійсність, на фантастичні, з елементами сюрреалізму образи-символи 

капіталістичного міста-спрута. Особливо вражаючі урбаністичні картини з майстерним 

відтворенням морально-психологічної атмосфери міської ночі і затхлих закапелків дрібних 

душ постають у збірці “Ротації”». 

Творчий шлях Василя Колодія розпочався рано. Ще перед війною вірші юнака з 

Вінниччини почали з’являтися на шпальтах газет – спочатку районної, а відтак і обласної, і 

навіть столичної. Василь Колодій писав легко й багато. Окупація Вінниччини внесла свої 

корективи у долю молодого поета, проте навіть у таких важких умовах поневолення він не 

переставав писати. Колодій зацікавився історією рідного краю, писав про рідне село, 

дитинство, про те, як було добре, коли не гриміли гармати й у рідному селі було чути 

дівочий сміх і гомін веселої дітвори. Зворушують його вірші про матір, про нелегку долю 

жінки тогочасного села, вірші про земляків-вінничан. Окремо вирізняються вірші про 

лихоліття війни, про подвиг його земляка Василя Порика у французькому Русі Опору. 

Харитон Бородай, Юрій Буряківець, Ярина Вітюк, Євген Яворівський, Федір Дудко у 

важкі часи нацистської окупації підтримували віру народу в те, що національний дух 

українців допоможе їм вистояти в лиху годину, зберегти прагнення до свободи й власні 

традиції. Своїм поетичних творам митці надавали патріотичного звучання і тим самим 

підтримували віру українців у майбутнє вільного народу.  

Поезія часів окупації віддзеркалювала душевні переживання мешканців українських міст 

і сіл, які перебували на окупованих територіях, їхні прагнення й сподівання. Тому цей вияв 

повсякденного життя населення поневолених нацистською армією територій є надзвичайно 

важливим для дослідження низки проблем Другої світової війни. Віршовані твори, написані 

в часи гітлерівської навали, можна розглядати як промовисті історичні джерела. Їх осягнення 

надасть можливість дослідникам зрозуміти багато подій, котрі відбувалися на окупованій 

території. Талановиті поети, творчість яких представлена в цій статті, на нашу думку, мають 

належати до когорти відомих митців української поетики, а їхні імена сучасники не повинні 

забувати. 
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О. О. Салата. Идеи украинской литературной элиты на старницах окупацыионной 

преси 1941-1943 годов. 

Аннотация: В статье раскрывается содержание деятельности творческой 

украинской элиты, в частности поэтов в условиях нацистской оккупации; их видение 

ситуации, сложившейся на захваченных территориях, отражается повседневная жизнь 

рядовых украинцев; поддержка патриотического духа у местного населения и его 

стремлений к свободе и развитию самостоятельного государства. Показана роль 

творческой элиты, на страницах оккупационной прессы, которая освещала жизнь и 

стремление украинского народа, отражала, переживания украинский, их стремления и 

надежды. 

Ключевые слова: творческая интеллигенция, нацистский оккупационный режим, 

периодические издания, поэтические произведения. 

 

О. О. Salata. Creative activities of the political elite in the conditions of the nazi occupation 

1941-1943 years. 

Abstract: The article reveals the creative content of the Ukrainian elite, including poets in the 

conditions of the Nazi occupation; their vision of the situation in the occupied territories, showing 

the daily life of ordinary Ukrainian; support the patriotic spirit among the local population and 

their aspirations to freedom and build an independent state. The role of the creative elite, 

occupying the pages of the press covering the life and aspirations of the Ukrainian people, reflect, 

Ukrainian experiences, their aspirations and expectations. 

Key words: creative intelligentsia, the Nazi occupation regime, periodicals, poetry. 
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А. А. Устенко 

«КОЛИШНІ ЛЮДИ» УСРР В УМОВАХ НЕПУ 
 

Анотація: Проаналізовано окремі аспекти соціальної політики більшовицької влади 

УСРР щодо представників окремих дореволюційних верств суспільства в період нової 

економічної політики. Досліджено процес проведення масових чисток з метою виявлення 

«чужих елементів» із «неправильним соціальним походженням».  
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З’ясовано, що за ознакою соціального походження постраждали студенти, власники 

комфортабельних помешкань, представники привілейованих верств суспільства та 

інтелігенція. На особливому обліку перебували колишні офіцери царської армії. Встановлено, 

що в наслідок соціально-економічних реформ періоду НЕПу відбулося певне послаблення 

політичної диктатури і соціального тиску на окремі верстви суспільства. 

Ключові слова: НЕП, «колишні люди», «чужі», «старі специ», «буржуазні спеціалісти», 

радянська соціальна політика. 

 

Після подій революції 1917 р., в умовах жорсткої соціально-економічної і політичної 

кризи, викликаної передусім політикою воєнного комунізму, керівництво РКП(б), під 

загрозою виникнення нової громадянської війни, було змушене відмовитися від 

продовження воєнно-комуністичного експерименту. Але здійснивши перехід до НЕПу, 

більшовики не збиралися відмовлятися від своєї програмної мети – побудови 

комуністичного суспільства. Була повністю збережена монополія комуністичної партії на 

владу, у руках держави зберігалися всі «командні висоти». Лідери радянської влади 

продовжували політику дискримінації за ознакою соціального походження, умовно 

поділяючи суспільство на «своїх» і «чужих». Так звана «непівська демократія» була 

тимчасовою і стосувалася лише до окремих груп суспільства. 

Вивчення повсякденних практик радянського суспільства 1920 – 1930-х рр. через призму 

історичного пізнання отримало розвиток після здобуття Україною незалежності, коли 

розпочався якісно новий етап у розвитку вітчизняної історіографії. Науковці неупереджено, з 

використанням недоступних та заборонених раніше джерел намагалися розглядати актуальні 

проблеми радянської соціальної історії. Зокрема, О. М. Мовчан дослідила матеріальне 

становище та соціально-побутові умови праці робітників [1]. Особливості радянізації 

українського студентства дослідила О. Рябченко, у полі зору автора перебуває 

«ретроспективне вивчення студентів вищих навчальних закладів України як суб’єктів 

соціально-економічних перетворень радянської влади і процесу стратифікації соціуму» [2, с.4]. 

Сучасний український дослідник В. І. Марочко проаналізував соціально-правовий статус 

колишніх поміщиків УСРР у 1920-х рр., на основі нормативно-правових документів та 

архівних матеріалів він розглянув особливості ліквідації поміщиків на українських землях [3].  

Серед зарубіжних публікацій варто відзначити дослідження Ш. Фіцпатрик, яка у своїй 

праці охарактеризувала класову структуру радянського суспільства в період нової 

економічної політики, соціальне походження та становище окремих верств суспільства [4]. 

Попри значні напрацювання у сфері дослідження соціальної політики 1920-х рр. та їх 

беззаперечне наукове значення, більшовицька соціальна політика щодо представників 

колишніх привілейованих верств  суспільства на українських землях представлена 

фрагментарно та потребує окремого комплексного вивчення.  

Зважаючи на стан наукового дослідження теми, автор даної наукової розвідки ставить за 

мету проаналізувати окремі аспекти соціальної політики більшовицької влади УСРР щодо 

представників дореволюційної еліти в період нової економічної політики. 

Початок 1920-х рр. ознаменувався жорсткою соціально-економічною і політичною 

кризою, викликаною політикою воєнного комунізму. Побоюючись нового витка 

громадянської війни, керівництво РКП(б) було змушене відмовитися від продовження 

воєнно-комуністичного експерименту. Але, здійснивши перехід до НЕПу, більшовики не 

збиралися відмовлятися від своєї програмної мети – побудови комуністичного суспільства. 

Була повністю збережена монополія комуністичної партії на владу, у руках держави 

зберігалися усі важелі управління. Лідери радянської влади продовжували політику 

дискримінації за ознакою соціального походження, умовно поділяючи суспільство на «своїх» 

і «чужих». «Непівська демократія» була тимчасовою і стосувалася лише окремих груп 

суспільства. 

Вище партійне керівництво усвідомлювало небезпечність поєднання в Україні 

національної етнічної самобутності і активного соціального руху населення. Три фактори, 
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які дозволили більшовикам стабілізувати соціально-політичну ситуацію в УСРР: 

проголошення непу, українізація як політика і практика, політично-силові методи впливу. 

Ліквідація поміщицького землеволодіння та проведення соціалізації землі задовольняли 

переважну більшість селян, а українізація спокусила національно-політичну інтелігенцію, 

поширила ілюзії на демократизацію суспільного життя і можливість культурного і духовного 

відродження.  

Проте, не дивлячись на деяку лібералізацію радянського режиму в період непу і прояви 

класового співробітництва з колишніми «буржуями», на практиці про примирення 

більшовиків із своїми колишніми ворогами не могло бути й мови. Самі більшовицькі лідери 

ніколи не приховували своєї ненависті до представників «колишніх». Нарком юстиції 

РРФСР Д. І. Курський зазначав, що на початку 1922 р. органи Державного політичного 

управління (ДПУ) почали здійснювати «своєрідну контратаку», було вжито ряд заходів 

спрямованих «не лише на оборону, але і для наступу пролетаріату» не лише на приватного 

власника, а на всіх так званих «дрібних буржуїв» загалом» [5, с.11]. Представники радянської 

влади в УСРР розпочали «контратаку» вже в 1921 р., коли неодноразово звучали заклики до 

проведення масових чисток з метою виявлення «чужих елементів» із «неправильним 

соціальним походженням».  

Першу масову чистку в УСРР за класовою ознакою було проведено серед студентів у 

1921 р. У результаті було виключено 11 тис. студентів – представників «різних 

контрреволюційних елементів». Наступного, 1922 р., було проведено другу чистку, так звану 

«перереєстрацію». За приблизними підрахунками із лав студентства було виключено ще 8 

тис. осіб. Цей метод влаштовував більшовиків своєю простотою і швидкістю, тому 

наприкінці 1923 р. було намічено чергову чистку-перереєстрацію [6, с.58–59].  

Ще на початку 1920-х рр. гостро постає питання житлового забезпечення населення. 

Відбувається процес муніципалізації, конфіскації і «квартирного ущільнення». На 

законодавчому рівні 25 травня 1920 р. було прийнято Декрет РНК РРФСР «Про заходи 

правильного розподілу житла серед трудового населення» [7]. «Квартирний перерозподіл» 

проводився з метою позбавлення «буржуїв» їхніх колишніх «розкішних апартаментів».  

З переходом до НЕПу було проголошено курс на денаціоналізацію будинків. Колишні 

власники мали змогу повернути свої будинки, викупити їх або взяти в оренду. Але чимало з 

них так і не змогли повернути свої помешкання. Характерною ознакою тогочасної 

радянської дійсності стала необмежена влада Надзвичайної комісії та неузгодженість дій 

місцевих управлінських структур. Відповідні відділи ВУЦВК були переповнені листами 

українських громадян із скаргами на беззаконні дії губернських надзвичайних комісій, 

провінційних більшовицьких чиновників, проханнями про помилування та заступництво. 

Так, до Прокуратури республіки надійшла заява від Несміяна М. В., Каренко Є. Ф. про те, що 

«їх з родинами незаконно виселили з будинків і на даний момент в цих будинках проживає 

Голова РВК. Скарги місцевого рівня залишені без розгляду, оскільки Окрпрокурор і 

Нарсуддя приятелі Голови РВК» [8, арк. 4].  

Встановлювалася нова система оплати за житло, розмір квартплати визначався 

соціальним походженням і соціальним становищем. Відомий радянський актор Ролан Биков 

у журналі «Юність» у 1985 р. досить яскраво описав своє бачення «квартирного ущільнення» 

і те, як «комуналка формувала відчуття колективності», процитую мовою оригіналу, щоб 

передати фразеологічні відтінки: «Люди в нашей огромной квартире делились по самым 

разным плоскостям и направлениям. Плата за електричество порождала деление на 

«индюков» и «всех остальных». В связи с отоплением жильцы делились на «парадных» и 

«дворовых»… Конфликт практически не мог быть единичным, он тут же замыкался на всю 

цепь конфликтных ситуаций. Происходила цепная реакция, носившая характер пулеметной 

очереди, и разобраться, где «свои», где «чужие», было невозможно… » [9, с.91].  

Щоб встановити своєрідну межу між «своїми» і «чужими» більшовицьке керівництво 

починає формувати оперативну систему обліків у центральних та місцевих апаратах 

радянських органів влади. Спочатку РНК Радянської Росії 23 вересня 1919 р. ухвалила 
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постанову «Про обов’язкову реєстрацію колишніх поміщиків, капіталістів та осіб, які 

займали відповідальні посади при царському і буржуазному ладі». Але якщо у 1918–1919 рр. 

оперативні обліки створювалися кожним місцевим оперативним відділом та чекістськими 

апаратами, то в період НЕПу виникає необхідність створення єдиної системи централізації 

обліків та формування особистих справ на «соціально-чужих елементів (колишніх дворян, 

поміщиків, фабрикантів, купців, осіб вільних професій, служителів культу; б) колишніх 

кадрових офіцерів; в) колишніх білих офіцерів і військових чиновників, які служили в білих 

арміях і проживали на території, зайнятої білими та ін.)» [10, с.34]. 

У владі розуміли, яку велику загрозу для існуючого політичного режиму могли 

представляти офіцери та чиновники царської армії. Реєстрація цієї категорії осіб була 

особливо прискіпливою і централізованою. Кожна особа, яку брали на облік, повинна була 

надати детальну інформацію про склад сім’ї, біографічні дані, колишні і теперішні заняття, 

адресу. При цьому, членами сім’ї вважалися не лише батьки, рідні та прийомні діти, але й 

рідні брати і сестри. Навіть у тих випадках, коли родичі проживали окремо, необхідно було 

надати повну інформацію за вказаною схемою. Тобто, заручниками радянської влади з боку 

«колишніх» ставали найрідніші люди.  

Але разом з тим, вже на початковому етапі запровадження НЕПу, керівництво зрозуміло, 

що в країні спостерігається дефіцит висококваліфікованих спеціалістів військової справи і 

для побудови нової соціалістичної держави необхідні знання і досвід «офіцерів старої 

генерації». Зокрема, у доповідній записці №52 Управління по командному складу 

Всеросійського головного штабу зазначалося, що «в ув’язненні у концентраційних таборах 

знаходяться особи командного складу, більшості з яких не пред’явлено визначеного 

обвинувачення… обов’язково їх потрібно використати…тепер для потреб Робітничо-

селянської Червоної армії, надавши їм, при звільненні, відповідні посади» [11, с.118].  

20 листопада 1923 р. відбулася «Нарада щодо колишніх білих офіцерів», на якій 

обговорювалося питання «Про поповнення командного складу РСЧА колишніми білими 

офіцерами». Виступивши з доповіддю начальник Мобілізаційного відділу Штабу РСЧА 

Н. Л. Шпекторов зауважив, що «на сьогоднішній день потреба командного складу у Червоній 

армії незадовільна на 35 %, причому лише на Україні не вистачає 5 тис. … Єдиним джерелом 

поповнення некомплекту – колишні білі офіцери» [11, с.125]. Так, вже 13 лютого 1925 р. 

була прийнята Постанова ЦВК РНК СРСР «Про зняття з обліку деяких категорій колишніх 

білих офіцерів» при умові, якщо вони зараз служать в рядах Червоної армії і за час служби 

зуміли довести свою відданість і лояльність радянській владі [12, с.362 ].  

Тому варто зауважити, що наслідком соціально-економічних реформ періоду НЕПу було 

певне послаблення радянської політичної диктатури і соціального тиску на окремі верстви 

суспільства. Зокрема, Шейла Фіцпатрік зазначає, що на початку 1920-х рр. у кращому 

становищі перебували «буржуазні спеціалісти», представники інтелігенції. На відміну від 

інших представників колишньої еліти, їм в деякій мірі вдалося зберегти цілісність свого 

оточення. Не дивлячись на їхню антипатію до більшовизму, радянська влада їх остерігалася, 

оскільки вони могли бути конкурентами. Вона також зауважує, що у 1920-х рр. «буржуазні 

спеціалісти» мали певні привілеї, оскільки більшовики цінували професійні навики і досвід 

[4, с.23]. Так, упродовж 1921 – 1922 рр. було прийнято низку законодавчих актів робітничо-

селянського уряду УСРР – «Про покращення побуту вчених робітників», «Про покращення 

становища вчених спеціалістів і заслужених працівників літератури і мистецтва», «Про 

забезпечення нормальних умов діяльності лікарів» [13]. 

Уже на початку листопада 1921 р., за кілька місяців після запровадження НЕПу, при 

РНК РСФРР була створена Центральна комісія з поліпшення побуту учених (ЦЕКУБУ), а в 

Україні з 1921 р. діяла Всеукраїнська комісія сприяння ученим (ВУКСУ), яка займалася 

питаннями матеріального забезпечення відомих діячів науки. Члени комісії займалися 

питаннями розподілу продовольчих і промислових товарів, регулювання заробітної плати.  

З огляду на складну ситуацію, породжену дефіцитом кадрів, більшовицькі лідери 

усвідомлювали потребу залучення до співпраці окремих представників з «колишніх», хоча й 
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вважали це тимчасовим явищем. Проте не всі були задоволені такими кроками на зустріч 

«старим буржуям». Зокрема, до редакції «Красная газета» надійшла стаття «Нэп  и старые 

заветы», у якій автор висловлював своє обурення, вказуючи, що при зарахуванні на роботу 

надавалася перевага спецам із «колишніх»: «В умовах нової економічної політики… ми 

повернулися до старих спеців, які ввійшли в довіру, ми зневажаємо творців революції» [14]. 

Відомий революційний діяч Ю. Ларін зазначає, що перші два роки нової економічної 

політики були періодом «порівняльної і досить відносної терпимості до все більшого 

виповзання буржуазії на світ» [15, с.19]. Але політика лібералізму стосувалася лише 

окремого кола осіб, так званих «спеців», які володіли «корисними знаннями і досвідом». Так, 

перший нарком освіти А. Луначарський відкрито заявляв, що «чим швидше ми зможемо 

обходиться без них (cтарої інтелігенції), тим краще, тому що вони скалічені і сама їхня наука 

в більшій мірі отравлена» [16, с.35].  

Попри всю «непівську демократії» з боку радянської влади, ставлення до НЕПу було 

неоднозначним. Зокрема, відомий академік С. Єфремов, судячи з його аналітичних 

спостережень, виявився дещо скептичним і навіть саркастичним. У своєму щоденнику в 

березні 1924 р. він ототожнював нову економічну політику з «товарообманом», вважаючи 

його «поворотом од комуністичних утопій та ударом по фантазіях» [17, с.91]. За його 

переконаннями, НЕП не подолав глибокого соціального песимізму серед українців. 

Отже, тимчасово дозволивши приватне підприємництво у роки НЕПу, більшовики 

продовжували проводити дискримінаційну політику за ознакою соціального походження, не 

полишаючи утопічних планів, переслідуючи морально-етичні, соціально-побутові цінності 

минулих років і політичних систем. Культивування «нової людини» стало одним із важливих 

пунктів більшовицької партійної програми. Тому доля «колишніх людей» була фактично 

вирішена, незважаючи на удавану лояльність до «старих кадрів».  

 

Устенко А. А. «Бывшие люди» УССР в условиях НЭПа. 

Аннотация: Проанализированы отдельные аспекты социальной политики 

большевистской власти УССР в отношении представителей дореволюционных слоев 

общества в период новой экономической политики. Исследован процесс проведения 

массовых чисток с целью выявления «чуждых элементов» с «неправильным социальным 

происхождением». 

Выяснено, что по признаку социального происхождения пострадали студенты, 

владельцы комфортабельных помещений, представители привилегированных слоев 

общества и интеллигенция. На особом учете находились бывшие офицеры царской армии. 

Установлено, что в результате социально-экономических реформ периода НЭПа произошло 

определенное ослабление политической диктатуры и социального давления на отдельные 

слои общества. 

Ключевые слова: НЭП, «бывшие люди», «чужие», «старые спецы», «буржуазные 

специалисты», советская социальная политика. 

 

Ustenko A. A. "Former people" of the Ukrainian SSR under the NEP conditions. 

Abstract: Some aspects of social policy made by Bolsheviks’ power in Ukrainian SSR on 

members of certain pre-revolutionary sectors of society in the period of the New Economic Policy 

have been analyzed. A realization of mass cleansings for identifying “alien elements” having 

“wrong social origin” has been studied. 

It has been found that students, owners of comfortable houses, representatives of the privileged 

society sections and intelligentsia suffered because of their social origin.  A special list of royal 

army former officers was made to control their activity. It has been established that as a result of 

social and economic reforms in the NEP period the political dictatorship and social pressure on 

certain sectors of society were weakened. 

Key words: NEP, “former people”, “aliens”, “former specialists”, “bourgeois specialists”, 

Soviet social policy. 
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УДК 94(477)’’1921/1922’’ 

О.П. Чучалін 

ВИЛУЧЕННЯ ЦЕРКОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА 

ЦЕРКОВНО-МОНАСТИРСЬКОГО МАЙНА В УКРАЇНІ 

(1921 – 1922 РР.) 
 

Анотація: Розглядається політика радянської влади щодо Православної Церкви у 

контексті конфіскації церковних цінностей та церковно-монастирського майна. Однією із 

перших, що потрапила під приціл більшовицької конфіскації церковних цінностей, була 

http://lawru.info/dok/1920/05/25/n1205754.htm
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Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра. Подається історичний аналіз того періоду, 

форми і методи церковної конфіскації, підраховуються збитки, нанесені Церкві та 

національній культурі України. Зазначається, що кампанія по вилученню церковних 

цінностей окрім політичного, ідеологічного та економічного, мала ще й культурологічний 

аспект.  

Ключові слова: Православна Церква, Києво-Печерська Лавра, конфіскація, церковні 

цінності, голод. 

 

На початку ХХІ ст. в Україні, серед пріоритетних завдань, постали розбудова 

громадянського суспільства, активізація державотворчого процесу. У цьому контексті 

однією з найактуальніших у суспільному розвитку виявилась проблема гармонізації 

взаємовідносин державних і церковно-релігійних інститутів.  

Говорячи про ступінь вивченості теми, варто підкреслити, що історія вилучення 

церковних цінностей у цілому до сьогодні представляє собою цілий комплекс практично 

недосліджених, надзвичайно складних і багатоаспектних наукових проблем. 

У кінці 1980-х рр. почали відкриватися раніше недоступні архівні фонди, що дало 

поштовх до появи нових праць на досліджувану тему. Спочатку це були публікації у 

періодичних виданнях, потім з’явилися монографії, де вказана тема отримала більш 

детальний огляд. Проблемами становища православної церкви у 20 – 30-х роках минулого 

століття та дослідженням політики радянської влади щодо релігії переймалися як українські, 

так і російські вчені: О. Нестуля [4], І.М. Никодимов [5], В.О. Пащенко [6; 7], Г.Л. Семенко 

[8], Т.Я. Терезов [9], М.М. Ятленко [16]. Лише незначна кількість досліджень (В. Верига [1], 

О.М. Веселова [2], П. Воля [3]) торкалася проблеми конфіскації церковних цінностей в 

Україні у контексті антицерковної політики радянської влади, трагедії втрати Україною її 

культурних цінностей.  

Таким чином, у даний час багато аспектів історії кампанії з вилучення церковних 

цінностей у значній мірі вивчені в історіографії. Однак кількість невивчених і спірних питань 

ще велике. Це стосується, перш за все, механізму проведення кампанії, форм і результатів 

опору віруючих. В історіографії поки не робилося спроби спеціального дослідження 

проблем, пов’язаних з підготовкою, проведенням і результатами кампанії з вилучення 

церковних цінностей із використанням найширшого кола джерел, у тому числі регіонального 

походження. У той же час безліч робіт, що стосуються різних аспектів цієї теми, дозволяють 

вийти на новий рівень аналізу, запропонувати узагальнений погляд на цю проблематику. 

Внаслідок неврожаю 1921 р. у ряді губерній РРФСР і України, де проживало близько 38 

млн. чоловік, почався голод. Голод 1921 – 1923 років не був локальним явищем. Він охопив 

Поволжя, Башкирію, Південний Урал, північ і захід Казахстану, південь України. Не 

вдаючись до аналізу причин голоду, зазначимо, що для населення охоплених ним районів це 

була справжня трагедія [6, с.77]. 

Не залишилась осторонь вирішення проблем допомоги голодуючим і церква – як в Росії, 

так і в Україні. Зокрема, патріарх Тихон, митрополит Київський Михаїл, інші церковні діячі 

неодноразово зверталися до віруючих з закликами прийти на допомогу голодуючим. Чи не 

вперше після жовтня 1917 р. склалися передумови для порозуміння між церквою і 

Радянською державою. 

У серпні 1921 р. патріарх Тихон заснував Всеросійський церковний комітет допомоги 

голодуючим і звернувся з проханням «До народів світу і православної людності», в якому 

просив допомогу голодуючим районам країни, і по всіх храмах почали збирати кошти. Усі 

зібрані кошти були передані Державному комітету, який очолював М. Калінін. 

Більшовицьке керівництво країною, однак, вирішило скористатися надзвичайною 

ситуацією з продовольчим забезпеченням населення для переможного завершення «війни з 

релігією», фактично оголошеної Радянською державою в перші місяці її існування. У листі 

В.І. Леніна членам Політбюро ЦК РКП (б) від 19 березня 1922 р. наголошувалось: «для нас 

саме цей момент являє собою не тільки винятково сприятливий, але і загалом єдиний 
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момент, коли ми зможемо 99 із 100 шансів на повний успіх розбити противника і зберегти за 

собою необхідні для нас позиції на багато десятиліть» [11, арк.26]. 

23 лютого 1922 р. у Москві за підписом М. Калініна, який на той час перебував в 

Україні, з’являється декрет «Про вилучення церковних цінностей для реалізації на допомогу 

голодним». Місцевим радам наказувалося в місячний термін вилучити з церковного майна 

всі коштовні речі, конфіскація яких не може суттєво порушити інтереси культу, і передавати 

в органи Наркомфіну за спеціальним призначенням до фонду ЦК Помгол. Декрет, як і 

більшість законів радянської влади, залишав велике поле для різного тлумачення [3, с.54]. 

Ідентичний правовий акт під іншою назвою «Про передачу церковних цінностей у фонд 
допомоги голодуючим» був схвалений ВУЦВК 8 березня 1922 р. Питання про вилучення 
церковних цінностей в фонд допомоги голодуючим було обговорене в лютому 1922 р. на ІІ 
Всеукраїнському з’їзді незалежних селян. Представники майже всіх волостей України, що 
з’їхалися на з’їзд в кількості 1500 чол., одноголосно проголосували за резолюцію про 
вилучення церковних цінностей на користь голодуючим. Після чого ВУЦВК видав 
постанову від 8 березня 1922 р. [4, с.131]. 

Вилучення коштовних речей передбачалося проводити з обов’язковим залученням 
представників віруючих. Кошти, що надходили в Наркомфін від вилучення церковного 
майна, повинні були використовуватися виключно на потреби голодуючих, дані про це було 
вирішено систематично публікувати в центральній та місцевій пресі. 

На противагу цього патріарх Тихон видав своє послання до віруючих, яким забороняв 
здавати церковні цінності й погрожував, що у разі непослушності їх буде відлучено від 
церкви. Патріарше послання стало причиною дальших кривавих сутичок під час вилучення 
цінностей [8, с.105]. 

8 березня 1922 року ВУЦВК видав постанову «Про передачу церковних цінностей у 
фонд допомоги голодуючим», підписану Г.І. Петровським і А.В. Івановим. Партійні 
організації і органи радянської влади, керуючись декретом ВЦВК і постановою ВУЦВК, 
дбали, щоб кожна копійка використовувалась для голодуючих. В усіх містах і селах були 
створені комісії, до яких, крім представників партійних і радянських органів, ввійшли 
представники віруючих і духовенства. Проводилися масові збори і мітинги, на яких 
роз'яснювалась необхідність заходів по боротьбі з голодом, причому підкреслювалося, що у 
них немає нічого, що ображало б релігійні почуття віруючих [9, с.88]. 

Однак, кампанія по вилученню церковних цінностей окрім політичного, ідеологічного та 
економічного, мала ще й культурологічний аспект. Адже значна частина предметів 
релігійного культу належала до числа визначних пам’яток історії та культури. Отже, цілком 
зрозуміло, що до вилучення цінностей з церковних та монастирських ризниць необхідно 
було підходити з усією обережністю і подвійною відповідальністю: як перед тими, хто 
потребував негайної допомоги у боротьбі з голодом, так і перед вітчизняною та світовою 
культурою. Священний обов’язок відповідальної перед своїм народом держави зобов’язував 
зробити все можливе для збереження його культурно-історичної спадщини. 

У боротьбі з церковною опозицією Центральній комісії з вилучення церковних цінностей 
надавалися всі повноваження, аж до адміністративного арешту за невиконання її 
розпоряджень та бездіяльність. Особи, запідозрені у приховуванні цінностей або інвентарних 
описів церковного майна, підлягали тяжкому покаранню, аж до розстрілу. 

Репресивним заходам під час вилучення передувала широка агіткампанія та пропаганда 
відповідного декрету про необхідність порятунку голодуючих. Але, як свідчать звіти 
губернських комісій з вилучення церковного майна, щодо церковного керівництва 
застосовувалися й репресивні заходи, щоб примусити останніх випускати відозви до 
віруючих із закликом жертвування церковних цінностей [2, с.59]. 

Центральний Комітет КП(б)У запропонував всім партійним організаціям на місцях діяти 

згідно положень за якими кампанія по вилученню церковних цінностей у роботі місцевих 

партійних організацій повинна була вважатися першочерговою і невідкладною. Комісії з 

вилучення цінностей належало працювати при безпосередній участі представників общин 

віруючих.  
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Агітація ні в якому разі не мала носити характеру антирелігійної пропаганди. Вважалося, 

що здача церковних цінностей аж ніяк не суперечить самому релігійному культу, а навпаки, 

при справжніх розмірах лиха є необхідною за самим духом релігійного культу. Кожна 

радянська газета мала детально висвітлювати хід кампанії по вилученню цінностей на 

користь голодуючих.  

У випадках, коли при вилученні цінностей місцеве населення могло висловлювати 

наполегливі тенденції до негайного обміну вилученого, там же на місцях, на хліб. Тому на 

місцях слід було інформувати про надзвичайно сувору централізацію майна, що мало 

прийматися в фонд ЦК Помголу і про єдину можливість реалізації його на хліб лише за 

кордоном [10, арк.17]. 

Однією із перших, що потрапили під приціл більшовицької конфіскації церковних 

цінностей, була Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра. На сьогодні вона являється однією 

з найбільших православних святинь України і є визначною пам’яткою історії та архітектури. 

З часу свого заснування як печерного монастиря у 1051 році, Києво-Печерська Лавра була 

постійним центром православ’я на Русі [15, арк.1]. 

Києво-Печерська Лавра представляє собою не тільки найбільшу святиню всього 

православного світу, але і найбільший архітектурний комплекс храмових та монастирських 

споруд, де в своїх стінах укладала великі матеріальні цінності. Разом з молитвами до 

монастиря текли великі багатства (скарби). Кожен прочанин хотів виразити свою любов і 

відданість Лаврі не лише духовно, а й матеріально: разом з кращими почуттями, віруючі 

віддавали часто все, що мали цінного. Можна собі уявити, скільки подібним чином багатств 

зосередилося в Лаврі.  

Головні скарби були у ризниці при Великій церкві, яка була найбагатша в світі та 

найцінніша, як в сенсі матеріальному, так і у сенсі релігійному та культурно-історичному. В 

ризницю вели невеликі масивні залізні двері з правої сторони собору. Двері були 

зеленуватого відтінку з накладними прикрасами вельми старовинної роботи. Ризниця 

перебувала у віданні екклесіарха Лаври – церковнослужителя, який спостерігав за 

церковними спорудами, ризницею та порядком богослужінь по уставу православної церкви.  

Не всі лаврські цінності були зосереджені в ризниці при Великій церкві, вони також 

зберігалися і в інших храмах та церквах обителі. Коли ризниці вже були передані радянським 

властям, на Дальніх Печерах при храмі через недогляд було вкрадено дві тисячі метрів 

ліонського шовку, який був свого часу пожертвувано на облачення святих мощей.  

Про лаврські ризниці написано багато книг, серед яких не аби якої популярності набула 

праця проф. Ф.І. Титова «Ризниця Киево-Печерской Успенской Лавры», видана в двох 

розкішних об’ємистих томах. Дана фундаментальна праця описує історичні, матеріальні та 

релігійні цінності цього багатющого сховища. За таких умов, здавалося, монахам важко було 

що-небудь приховати. У згаданих книгах всяка дрібниця була описана і часто навіть 

сфотографована. Дійсно, коли під час вилучення церковних цінностей в 1921 – 1922 роках 

представники влади з’явилися для конфіскації цінностей в Лавру, вони мали з собою, крім 

офіційних списків, складених монахами, також і згадані книги.  

Вилучення церковних цінностей з Печерського монастиря проходило у два етапи: 

перший етап відбувся 5 і 8 квітня 1922 року; другий – 27 квітня 1922 року. Комісію з 

вилучення церковних цінностей очолив заступник наркома внутрішніх справ Серафимов, 

який прибув з Харкова. У свій час він навчався у Київській Духовній Академії, що дало йому 

можливість дізнатися більше інформації про монастир і всі цінності, які були на його 

території [3, с.53]. У той час у Києві вже існувала губернська комісія для вилучення 

церковних цінностей. Головою комісії був губернський комісар юстиції М. Михайлик, а його 

помічником – член Київського революційного трибуналу Н.І. Варгін. Комісії було надано 

описи монастиря за 1919 рік, так як інших не було, хоча сама комісія скористалася 

ювілейними збірниками 1908 – 1909 рр., де було докладно зазначено кількість та вагу 

церковних коштовностей. До того як комісія розпочала свою роботу для більшого 

залякування монахів та священиків революційний трибунал засудив єпископа Олексія за 
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його спротив вилучуванню церковних цінностей. У той спосіб радянська влада заздалегідь 

продемонструвала свою рішучість терором вимусити здійснювати свої рішення. Так 

психологічно духовенство і монахи (ченці) були вже підготовлені до «співпраці» з членами 

комісії, навіть і тоді, коли вони зовсім не погоджувалися з тією чи іншою акцією. 

Перший «стихійний» етап вилучення цінностей характеризувався різноманітністю форм 

і методів вилучення, які проявлялися поганою координацією дій, грубими помилками, що 

викликали прояви народного незадоволення.  

Протягом першого етапу вилучення церковних цінностей з Києво-Печерського 

монастиря на допомогу голодуючим була дана розписка наступного змісту:  

«Комісією з вилучення церковних цінностей на користь голодуючих вилучені з Музею 

Культу і Побуту нижченаведені предмети:  

1. Митра, покрита золотом, прикрашена перлами, діамантами та іншими каменями, з 

різьбленим гербом на камені, кінця ХVII століття.  

2. Митра, розшита перлами, Архімандрита Зосими (Валкевіча), 1781 р. 

3. Лампада золота з діамантовим пензлем з перлами, дар імператриці Катерини II Лаврі. 

4. Хрест золотий карбований з рельєфними зображеннями, 1750 р. 

5. Хрест великий напрестольний золотий на срібному високому постаменті карбованою 

видатної художньої роботи, дар Гетьмана Богдана Хмельницького, на подставці, 

облаштованої Гетьманом Мазепою.  

6. Рама срібна позолочена з прикрасами з дорогоцінних каменів, - з ікони Йосипа 

обручника, - дар імператора Павла I.  

7. Образ Благословляючого Спасителя з віночком, прикрашеним великими діамантами, - 

благословення Катерини II Патемкіну, перед Турецькою війною.  

8. Чаша золота карбованої роботи, дар Архімандрита Зосими (Валкевіча) 1767 р. 

9. Чаша золота велика, - дар імператриці Анни Іоанівни.  

10. Панагія золота прикрашена великими діамантами з портретом Фельдмаршала графа 

Румянцева-Задунайського та його дружини дар, - Державного Канцлера графа Миколи 

Румянцева 1811 р. 

11. Євангеліє в золотому окладі, прикрашене емаллю і коштовним камінням роботи 

Київського золотих справ майстра Захарії Брезгунова 1811 р. 

12.Хрест наперсний, прикрашений діамантами, дар імператора Олександра I.  

13. Митра перлова з дорогоцінними каменями ХVII століття.  

14. Три панагії золотих з діамантами першої половини ХIХ століття» [13, арк. 3]. 

Другий етап вилучення церковних цінностей характеризувався прагненням центральної 

влади вибудувати єдину політику, жорстко контролювати місцеву владу по партійній лінії та 

мав за мету як найбільше вилучити церковних скарбів на підтримку голодуючого населення, 

що їм і вдалося. 

Близько півдня 27 квітня 1922 року Лавра було оточена з усіх боків радянськими 

військами, які не випускали і не впускали нікого без особливого дозволу начальника 

охорони. Після цього до монастиря прибула комісія по вилученню цінностей на чолі з 

заступником НКВС Серафимовим. Він прибув для того, щоб зняти ризу з ікони Успіння 

Пресвятої Богородиці. Отцю наміснику монастиря було дане розпорядження її зняти. Реакція 

останнього була різко негативною. У відповіді для Комісії звучало наступне: «З причини 

категоричної вимоги Комісією про негайне зняття ризи з чудотворного образу Успіння Божої 

Матері, Рада Церковної громади цим заявляє, що зняття ризи з ікони можливе лише самими 

членами Комісії, оскільки зняття ризи членами Ради Церковної Громади може образити 

релігійні почуття віруючих тим більше, що з боку останніх надійшли пожертвування, 

покривають половину призначеного викупу. Рада Церковної Громади, лише поступаючись 

вимогу влади, складає з себе всяку відповідальність за зняття ризи і її наслідки» [13, арк.4]. 

Після такої заяви, комісія, навіть не відреагувавши, зняла ризу з ікони, а ікону помістили у 

металеве коло. У зв’язку з невисокою матеріальною цінністю, визнаною ювеліром, це коло 

було залишено.  
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Таким чином, ікона, вік якої налічував понад дев’ять століть, пережила руїну Андрія 

Боголюбського, татарські навали та польське і московське панування і являла собою не 

тільки матеріальну цінність, але й шедевр середньовічного ювелірного мистецтва, була 

знищена більшовицькою «народною» владою. Не зверталася увага на те, що віруючі 

намагалися зберегти святиню і витвір мистецтва для нащадків, вносячи пожертви. В офіційні 

ж пропаганді звучали брехливі тези про «народну ініціативу» у вилученні церковних 

цінностей.  

Експерт-оцінювач, оглянувши докладно ризу, стверджував, що вона мала 292 карати 

діамантів, з яких 77 великих розмірів, 57 середнього, а решта менших розмірів, 13 каратів 

перлів, стільки ж смарагдів та багато всяких інших каменів. Сама ж золота риза важила 

більше 6 футів. Дана риза була оцінена ювелірами комісії в 62.550 рублів (золотом) [1, с.68]. 

Крім ризи було знято велике срібне панікадило Великої церкви Лаври в 10,5 пудів вагою, 

срібні дошки з престолу Трапезної церкви і раки з частками молей святої Іуліанії, які 

знаходилися в Благовіщенській церкві вагою 2,5 пуди. Як вказують офіційні документи, 

комісія, взявши все, що було ними вилучено із церковних цінностей, о шостій годині вечора 

виїхала із монастиря [14, арк. 6]. 

За іншими даними, у Києво-Печерській Лаврі також зберігалися дві архієрейські митри, 

кожна з яких оцінювалася в 50 млн. карбованців. Православні храми в Росії та України 

зберігали незліченні багатства. З приблизними підрахунками церковні цінності були 

еквівалентні півмільярда пудів хліб, яким, на думку представників радянської влади, можна 

було б прогодувати до нового врожаю кілька десятків мільйонів голодуючих людей. 

З Успенського собору Комісія пішла ще й по інших церквах Печерської Лаври, але 

докладніших описів, що вона конфіскувала немає. Як виявилося пізніше, Києво-Печерська 

Лавра, крім офіційно знаних і описаних у праці професора Титова дорогоцінностей, мала ще 

й інші великі приховані скарби, мабуть, більш за ті, що знаходилися в ризниці Успенського 

собору Лаври. В Державне політичне управління було надано інформацію, що частина 

церковних цінностей знаходяться поряд у скитах Лаври. Завдяки цьому було арештовано 

близько 70 монахів та виявили місцезнаходження цих коштовностей в Китаївській пустині, 

що знаходиться також над Дніпром за 10 кілометрів від Лаври. Саме тут ще у XVІІ столітті 

існував скит, а в 1716 році збудували церкву і з того часу ця пустинь була підпорядкована до 

Києво-Печерської Лаври. Під час революції тут знаходилися вже дві муровані церкви, але 

про них ніде не було згадки як про такі, що переховували у себе якісь церковні цінності. 

Як згадував у своїй праці «Спогади про Києво-Печерську Лавру» професор та насельник 

обителі І.Н. Никодимов, що тоді в Лаврі було забрано не менше 4 пудів золота (65,6 

кілограма), близько чотирьох фунтів діамантів, близько 700 пудів (11460 кілограмів) срібла 

та велику кількість інших дорогоцінностей [5, с.161]. 

До осені 1922 року вилучення коштовностей було загалом завершено. В результаті цього 

було знищено тисячі речей великої культурно-історичної та художньої цінності, які 

приймалися на вагу і оцінювалися як брухт. Втрата цих виробів, окрім іншого, тягнула за 

собою втрати більш значні – спричиняла дегуманізацію суспільства. Наслідком були 

численні судові процеси над православним кліром та активними мирянами, котрих 

звинувачували в приховуванні коштовностей [16, с.99]. 

Як наслідок, після пограбування всіх коштовностей монастиря, всупереч бажанню 

віруючих, радянська влада 4 серпня 1929 року завершила роботи по перетворенню Києво-

Печерської Лаври на Всеукраїнське музейне містечко, головне призначення якого – бути 

центром антирелігійної пропаганди в республіці. Перед наркоматом внутрішніх справ УСРР 

порушувалося клопотання про негайне виселення з території містечка осіб духовного життя, 

які до того часу в ньому проживали [7, с.95]. 

Отже, кампанія вилучення церковних цінностей на допомогу голодуючим була 

величезним обманом. Вона переслідувала не зовсім ту мету, що декларували більшовики. 

Під гаслами допомоги організатори кампанії провели тотальне пограбування всіх релігійних 

організацій. Основною метою цієї акції був підрив впливу релігії на більшість населення 
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країни. Це фактично була перша загальнодержавна антирелігійна кампанія, у результаті якої 

постраждали не тільки культові споруди, а й священнослужителі, віруючі, які в котрий раз 

були облиті брудом, а влада цим самим продемонструвала своєму народу та всьому світу, як 

вона виконує принцип відокремлення церкви від держави. 

 

Чучалин А.П. Изъятии церковных ценностей и церковно-монастырского имущества 

в Украине (1921 – 1922 гг.). 

Аннотация: Рассматривается политика советской власти относительно 

Православной Церкви в контексте конфискации церковных ценностей и церковно-

монастырского имущества. Одной из первых, что попала под прицел большевистской 

конфискации церковных ценностей, была Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра. 

Подается исторический анализ того периода, формы и методы церковной конфискации, 

подсчитываются убытки, нанесенные Церкви и национальной культуре Украины. 

Отмечается, что кампания по изъятию церковных ценностей кроме политического, 

идеологического и экономического, имела еще и культурологический аспект. 

Ключевые слова: Православная Церковь, Киево-Печерская Лавра, конфискация, 

церковные ценности, голод. 

 

Chuchalin A.P. Expropriation of church valuables and church and monastery property in 

Ukraine (1921 – 1922). 

Abstract: This article covers the question of Soviet government policy on Orthodox Church in 

the context of expropriation of church valuables and church and monastery property.  

Holy Assumption Kyiv Pechersk Lavra was one of the first objects taken at aim at Bolsheviks’ 

expropriation of church valuables. The author submits historical analysis of that period, forms and 

methods of church expropriation and points out damage caused on the Church and national culture 

of Ukraine. It is also mentioned that the campaign of expropriation of church valuables had 

cultural aspect in spite of being ideological, political and economic one. 

Key words: Orthodox Church, Kyiv Pechersk Lavra, expropriation, church valuables, famine. 
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ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 

 
УДК 94(470+571) 

І. В. Мельник 

ЄВРЕЇ-ВИХРЕСТИ СЕРЕД ДВОРЯН РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 
 

Анотація: Стаття присвячена вивченню проблеми присутності євреїв серед дворян 

Російської імперії. В дослідженні увага звертається на причини переходу іудеїв у 

християнство, мотиви, які штовхали євреїв на такий крок та вигоди, які вони розраховували 

отримати. Зроблено спробу дослідити механізми набуття євреями-вихрестами 

дворянського статусу, заходи імперського уряду, спрямовані на асиміляцію єврейського 

населення держави з християнським. Автор намагається показати біографії найбільш 

відомих представників еліти Російської імперії, які в минулому сповідували іудаїзм, та їх 

вплив на всі сфери життя держави.  

Ключові слова: євреї-вихрести, дворяни, Російська імперія, християнство, іудаїзм 

 

Євреї-вихрести серед дворянства Російської імперії зустрічаються не рідко. Звідки це 

явище бере початок? Хто були найбільш відомі представники хрещених євреїв-дворян на 

теренах імперії? Ці та інші питання потребують висвітлення в окремому дослідженні, що 

допоможе краще зрозуміти зміст єврейського питання в Російській імперії. Таким чином, 

актуальність дослідження наявності в середовищі дворян Російської імперії євреїв-християн 

(вихрестів) обумовлюється тим, що в руках останніх перебувала левова частка капіталу, 

«зробленого» промисловою революцією, і, отже, вони мали колосальний вплив на життя 

держави. 

Мета дослідження – показати механізми присвоєння дворянських титулів євреям-

вихрестам, з’ясувати їх роль і місце в тогочасному суспільстві. 

Завдання статті полягають у наступному: вивчити причини переходу євреїв у 

християнство; з’ясувати, чи були серед привілейованих верств суспільства Російської імперії 

євреї-вихрести та навести короткі біографічні довідки про них; дослідити вплив євреїв-

дворян на життя імперії. 

Перші відомості про хрещених євреїв містять писемні джерела доби Київської Русі. Це 

були родоначальники боярських родів, котрі поступово перетворювались на дворянські. С. 

Дудаков, автор книги «Петро Шафіров та інші», називає роди Огроновичів, 

Новокрещенських та Семашковичів, які, однак, невдовзі припинили своє існування.  Окрім 

того, С. Дудаков робить сміливе припущення про те, що відомі дворянські роди Воронцових, 

Вельямінових та Аксакових мають спільного предка – єврея Шимона Африканського, який 

прибув з Німеччини на службу до Ярослава Мудрого, прийнявши християнство [4, с.163]. 

Тобто, виходячи з вищеназваної праці, можна припустити, що євреї-вихрести ставали 

родоначальниками відомих дворянських родів, хоч таке явище і не було поширеним.  

Чому євреї у всі часи, зокрема і в ХІХ столітті, вихрещувались? Адже загальновідомим є 

той факт, що іудеї, живучи в общині, виховувались в особливих умовах, створених для того, 

аби зробити життя кожного члена общини максимально комфортним і захищеним (чи це 

завжди вдавалось – інше питання), весь життєвий уклад, який творився протягом тисячоліть і 

передавався від покоління до покоління, чітко регламентувався численними правилами, що 

містились в єврейських священних книгах. А в умовах постійної «загрози» ззовні, община 

ставала для кожного єврея тим відносно захищеним острівцем, де можна почувати себе у 

безпеці. Правда, часто і община не забезпечувала необхідного захисту, особливо під час 

селянських повстань, коли нерідко перепадало і євреям. Община – це також той ланцюжок, 

який був посередником між рядовим євреєм і владою… Одним словом, община – 

середовище комфортного існування. Що ж ставало причиною, що змушувала євреїв 

залишати її межі та переселятись у «великий світ»? 
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Єврейська енциклопедія виділяє дві категорії переходу євреїв у християнство. Перша – 

добровільний перехід, друга – примусовий, який часто завершувався поверненням назад у 

іудейство. Масовий перехід в християнство часто співпадав у часі з періодом обмеження 

прав євреїв або зі спалахом антисемітизму в суспільстві. Але часто хрещення було ознакою 

занепаду морального впливу общини, підвищенням лояльності до християнського населення 

загалом та християнства зокрема. Особливо ці процеси стають помітними у ХІХ ст. 

Наслідком емансипації та мирного співіснування християн і євреїв були змішані шлюби. 

Що було причиною асиміляції євреїв місцевим християнським населенням? Варто 

відзначити, що у другій половині ХVІІІ ст. у великих містах Європи спостерігався 

радикальний перелом в життєвому укладі і у внутрішніх настроях єврейського населення. 

Представники старого єврейського гетто почали входити до складу нових суспільних класів 

– великої фінансової буржуазії та інтелігенції європейського зразка, і зміна становища євреїв 

серед оточуючого населення, яке стало не таким фанатичним, як раніше, та більш терпимим. 

Переходи в християнство були особливо поширеними серед осіб, які прагнули отримати 

світську освіту і, особливо, зробити наукову кар’єру, доступ до якої для євреїв часто був 

закритим.  Це і були ті причини, які штовхали євреїв змінити віру [9, с.884-885]. Але тільки 

одиниці, перейшовши у християнство, отримували дворянський титул. 

Серед тих євреїв, що, прийнявши християнство, стали дворянами, можемо назвати рід 

Шафірових (і серед них – Петра Павловича Шафірова, батько якого, вихрестившись, отримав 

дворянський титул), що зробили блискучу кар’єру при російському дворі. Стаття в журналі 

«Єврей Петра Великого» схиляє нас до думки, нібито кожен в Російській імперії може 

зробити кар’єру, незалежно від походження і віросповідання[8]. Чи так це було насправді? За 

часів Петра І – можливо. Імператор, який був уособленням нової епохи і на багато традицій 

заплющував очі, міг собі дозволити ввести в Росії нові дворянські звання – барон, граф, які 

надавались державним службовцям за певні заслуги незалежно від їхнього походження, тоді 

як звання боярин або князь передавались у спадок. Канцлер Петро Шафіров від батька 

успадкував титул барона. Серед графів (також титулованих Петром І) виділяється постать 

А. Дів'єра, батько якого також був охрещений. Самого Антона Мануїловича з Голландії 

привіз Петро І, згодом зробивши його генерал-поліцмейстером Санкт-Петербурга [3]. 

Серед впливових дворянських родів Російської імперії були представники козацької 

старшини – в минулому іудеї, а потім, у ХІХ ст., лояльні до влади дворяни. Спробуємо 

прослідкувати процес появи євреїв серед козацтва, далі – серед старшини, і, нарешті, в лавах 

дворянства. У ХVІІ ст. система єврейських кагалів переживала кризу. Майнове 

розшарування в середині єврейських громад приводило до ослаблення почуття спільності 

перед лицем ворожого зовнішнього світу – традиційна взаємодопомога й підтримка ставали 

пустим звуком [10, с.208]. Тому євреї-чоловіки вирушали на Січ у пошуках кращої долі. 

Вірогідно, що вже у повстанні Криштофа Косинського брали участь і євреї. Вони потрапляли 

до рядів козацької еліти внаслідок своєї економічної діяльності на користь останньої. Це 

було своєрідною подякою старшини євреям-орендарям, відкупникам, лихварям, а також тим 

євреям-козакам, які проявили себе на військовій службі.  

Євреями-вихрестами, козаками, та, в майбутньому, дворянами були представники 

відомих родів Гетьманщини: Герцики, Крижанівські, Осипови-Перехрести, Боруховичі, 

Марковичі. Засновником роду Крижанівських, яких було записано в дворянство у 1801 р. за 

згодою Павла І, був Яків Крижанівський, «от родителей закона еврейского в Польской 

области» [7]. Ставши козаком і прийнявши християнство, Яків брав участь у військових діях 

у 1763-1768 рр. і показав себе добрим вояком. 

Помітний слід в історії Гетьманщини лишили представники родини Герциків – 

російського дворянського роду, який походив від єврея Симона Герцика, що був родом з 

Умані. Симон Герцик охрестився в 1650 р. Його син, Павло Семенович, був полковником 

полтавського полку. Рід внесено до ІІ частини родовідної книги Полтавської губернії [2]. 

Сини Симона Герцика –Григорій, Іван та Опанас – були прибічниками гетьмана Івана 
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Мазепи. Донька Анна була заміжня за гетьманом в еміграції Пилипом Орликом, Марія – з 

Володимиром Максимовичем, Христина – з Григорієм Новицьким. 

Засновником роду Марковичів був прилуцький єврей-орендар Марко. Його донька 

Анастасія стала дружиною Івана Скоропадського. Син Андрій обіймав високі посади в 

гетьманському уряді, володів багатими маєтностями [11]. Нащадки роду Марковичів 

відіграли помітну роль в політичному та культурному житті на українських землях. 

З роду Боруховичів походив відомий український державний і військовий діяч – 

Михайло Андрійович, який був гадяцьким полковником та наказним гетьманом за часів 

Північної війни, брав участь у поході на Азов та Польському поході 1704 р. Відомий також 

як меценат [11]. 

На початку ХІХ ст. ситуація в державі змінюється, і це відчувають на собі також євреї. 

Випадки хрещення євреїв частішають в силу цілого ряду обставин. По-перше, цьому сприяла 

цілеспрямована діяльність імперських урядів. Імператор Олександр І наказав організувати 

«Комітет для всіх євреїв, які переходять в християнство» та «Товариство ізраїльських 

християн». Микола І започаткував організацію мережі шкіл для малолітніх кантоністів. Саме 

ці школи, в які набирали неповнолітніх дітей (в тому числі і єврейських), сприяли вихованню 

молоді в дусі відданості імперії. Проте, якщо офіційна церква в державі – православна, то як 

можуть іудеї бути патріотами, відданими слугами імператора? Особливо коли справа 

стосується військової служби? Тому основною метою діяльності шкіл кантоністів було 

навернення іудеїв у християнство. Така політика принесла плоди – ряди охрещених євреїв 

значно поповнились. Багато євреїв, які закінчили школи кантоністів і перейшли в 

православ’я, отримали змогу дослужуватись до високих військових чинів. Консервативна 

політика Олександра ІІІ сприяла масовому хрещенню іудеїв. За даними Єврейської 

енциклопедії, тільки виселення євреїв з Москви в 1891 р. штовхнуло близько 3000 євреїв 

змінити віросповідання [9, с.893]. 

Як відомо, вагомим мотивом до дій для людини у всі часи були і залишаються гроші. Не 

становили виключення і євреї. Особливо якщо брати до уваги той факт, що отримання 

прибутку з прибутку стоїть на першому місці в переліку всіх професій, придатних для цього 

народу. ХІХ ст., в середині якого розпочався промисловий переворот, відкрило широкі 

можливості для здійснення грошових операцій, вкладання капіталів у нові прибуткові галузі 

економіки. Підприємливі євреї тут були серед перших. Але саме в ХІХ ст., як ніколи раніше, 

вони відчули, наскільки офіційне законодавство, яке регламентувало все їхнє життя, стало 

тісним. 

Вихід із ситуації був один – перейти в інший табір, змінивши віру. Як приклад можемо 

назвати Людвіга Штігліца, засновника банкірського дому «Штігліц і К°», який у 1812 р. 

відмовляється від іудаїзму на користь лютеранства. Маючи великі капітали, будучи 

власником цукрових заводів, торгово-промислових підприємств в Петербурзі і Нарві, він 

жертвував великі суми на благодійництво. За свої заслуги перед державою, патріотизм та за 

послуги, які він надавав у справі поширення вітчизняної торгівлі, йому 22 серпня 1826 р. 

було пожалувано титул барона. З цього часу Людвіга Штігліца, як особу досвідчену в 

фінансових і комерційних справах, уряд не раз залучав до обговорення торгово-промислових 

питань [1]. 

До освіти євреї мали штучно обмежений доступ. Відсоткове відношення єврейських 

студентів до всіх інших не повинно було перевищувати 3% у великих містах, 5% - у інших 

містах та 10% - у межах смуги осілості. Можливо, саме це зіграло не останню роль в тому, 

що 1820 р. прийняли християнство двоє братів Бланк – Абель та Ізраїль (в християнстві 

відповідно Дмитро та Олександр). Обоє походили з єврейського роду Бланків. Сім’я 

спочатку мешкала в Старокостянтинові, а у 1809 р. переїхала до Житомира. Батько 

Олександра та Дмитра, Мошка Бланк, був не з бідних. Родина володіла будинком вартістю в 

4 тис. рублів асигнаціями, щотижневий чистий прибуток складав 10 рублів сріблом. Мошка 

Бланк займався, в основному, торгівлею спиртним, володів землею, дохід з якої складав 

щорічно близько 750 рублів сріблом [5]. Батько зумів добитись, щоб обоє синів після 
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закінчення Житомирського повітового училища продовжили навчання в Імператорській 

медико-хірургічній академії в Санкт-Петербурзі. Цьому сприяв, зокрема, сенатор Баранов. 

Після закінчення академії Олександр Бланк продовжив службу як військовий лікар, згодом 

дослужився до звання статського радника і, відповідно, отримав спадкове дворянство. 

Не можна не відмітити того факту, що православна церква насторожено ставилась до 

хрещення євреїв, яких держава у такий спосіб хотіла інтегрувати в суспільство та 

асимілювати. Досить детально ці процеси висвітлює А. Міллер в лекції «Імперія Романових 

та євреї» [6]. 

Багато євреїв отримували дворянські титули, залишаючись іудеями. Можемо назвати 

Гінцбургів, Грінкругів, Юзефовичів, Ефронів та багато інших дворянських родів, за особливі 

заслуги наділених дворянським статусом (особливо цей процес активізувався після указу 

Катерини ІІ 1780 р., за яким євреям дозволялось отримувати дворянство). Загалом аж до 

кінця ХІХ ст. євреї могли отримати дворянський титул. При наданні євреям прав на 

державну службу не було встановлено якихось обмежень щодо надання їм спадкового 

дворянського титулу. З огляду на це, євреї на основі загальних правил отримували спадкове 

дворянство з отриманням відповідного чину (з 1856 р. – дійсного статського радника). При 

цьому євреї безперешкодно заносились в родовідні книги. Але в кінці ХІХ ст. стало 

підійматись питання про право євреїв на дворянський титул; у цих випадках згадувався закон 

1834 р., який забороняв вносити в родовідні книги євреїв, які прийняли християнство. 

Заборона діяла навіть у тому випадку, коли б вони надали докази, що їх предки вихрестились 

до 1764 р., коли була прийнята постанова польського сейму про не визнання права нащадків 

вихрестів на дворянство внаслідок одного переходу предка в християнство. Правда, ця 

заборона так і не була здійснена. Але указом царя від 28 травня 1900 р. було наказано не 

вносити євреїв у губернські дворянські книги [3]. 

Перехід євреїв в християнство, і, тим більше, набуття ними дворянських прав, 

неоднозначно сприймалися всіма сторонами суспільства та інституціями Російської імперії, 

включаючи єврейські общини, які на таке явище мали особливу думку. Безперечно, означена 

проблема потребує широкого дослідження та глибокого об’єктивного аналізу, що значно 

збагатить історію єврейства, а також стане новою сторінкою в соціально-політичній історії. 

 

Мельник И. В. Евреи-выкресты среди дворян Российской империи. 

Аннотация: Статья посвящена изучению проблемы присутствия евреев среди дворян 

Российской империи. В исследовании внимание обращается на причины перехода иудеев в 

христианство, мотивы, которые толкали евреев на такой шаг и выгоды, которые они 

рассчитывали получить. Сделана попытка исследовать механизмы приобретения евреями-

выкрестами дворянского статуса, меры имперского правительства, направленные на 

ассимиляцию еврейского населения государства с христианским. Автор пытается показать 

биографии наиболее известных представителей элиты Российской империи, которые в 

прошлом исповедовали иудаизм, и их влияние на все сферы жизни государства. 

Ключевые слова: евреи-выкресты, дворяне, Российская империя, христианство, 

иудаизм. 

 

Melnyk I. V. Baptized Jews among the nobility of the Russian Empire.  

Abstract: The paper investigates the problem of the presence of the Jews among the nobility of 

the Russian Empire. The study draws attention to the causes of the Jews transition to Christianity, 

the motives that pushed Jews to such step and the benefits they expect to receive. The author 

investigates the mechanisms of receiving by baptized Jews the noble status, the imperial 

government measures aimed at the assimilation of the Jewish population with the Christian. The 

author tries to show the biographies of the most prominent baptized Jews among the elite of the 

Russian Empire and their impact on all spheres of public life. 

Key words: baptized Jews, the nobles, the Russian Empire, Christianity, Judaism. 
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УДК 94(510)"1911/1912" 

О.М. Скрипник 

РОЛЬ СУНЬ ЯТСЕНА В СИНЬХАЙСЬКІЙ РЕВОЛЮЦІЇ 1911 – 1912 РР. 
 

Анотація: В даній статті визначено роль Сунь Ятсена в Синьхайській революції, 

охарактеризовано його діяльність, проаналізовано його програму модернізаційних змін в 

Китаї. Визначено характер Синьхайської революції в Китаї, а саме антиманьчжурський. 

Дано оцінку революційній діяльності Сунь Ятсена. З’ясовано основні причини Синьхайської 

революції, а саме охарактеризовано соціально-економічне становище населення напередодні 

революції. Проаналізовано програму трьох народних принципів Сунь Ятсена: народовладдя, 

націоналізм, народне благоденство. Зроблено висновок щодо втілення в життя 

модернізаційних ідей Сунь Ятсена. 

Ключові слова: Китай, маньчжури, Синьхайська революція, Сунь Ятсен, ханці, Цин. 

 

В 1911 – 1912 рр. в Китаї відбулася Синьхайська революція, яка не лише змінила владу в 

країні, а й поміняла «долю» країни. Адже на китайській мові «революція» означає «зміна 

долі». Населення цієї країни вперше зіткнулося із терміном «свобода», адже вони завжди 

були чиїмись підданими, а після революції вони стали вільними, з’являється свобода слова, 

рівноправ’я і перш за все вони стали громадянами нової країни – Китайської республіки, а не 

підданими імперії Цин. В країні поступово впроваджуються принципи які декларував у своїй 

програмі Сунь Ятсен, це народовладдя, націоналізм, народне благоденство. Але 

найголовніше до чого прагнуло населення це відбулося повалення маньчжурської влади.  

Ідеологом революції виступив Сунь Ятсен, який розробив цілу програму економічних 

реформ та змін своєї країни, а також виступив за повалення монархічної форми правління, та 

закликав народ відновити національну справедливість у своїй державі. 

Постать Сунь Ятсена викликала зацікавлення у істориків, тому є ряд праць присвячених 

його життю та діяльності [1], [2], [3]. Мета нашої статті полягає у визначенні ролі Сунь 

Ятсена в Синьхайській революції, з’ясуванні його революційної діяльності та боротьби. 
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Об’єктом даної статті є Синьхайська революція в Китаї 1911 – 1912 рр. Предметом – роль 

Сунь Ятсена в Синьхайській революції 1911 – 1912 рр.  

У 1644 році китайська держава була завойована північно-східними племенами Китаю – 

маньчжурами, котрі як справжні завойовники підкорили собі всі китайські провінції, а також 

завоювали Монголію та Тибет і утворили велику та могутню державу Цин. Китайське 

населення вело відчайдушну боротьбу проти завойовників, проте зазнало поразки. Хоча 

протягом усього панування маньчжурів китайці завжди боролися проти них, чи то у формі 

виступів, селянських бунтів та навіть повстань (повстання тайпінів, повстання іхетуанів), чи 

у формі підпільного руху, коли створювали таємні товариства та організації які прагнули 

скинути династію Цин та відновити правління етнічної китайської династії Мін. Найчастіше 

такі виступи супроводжувалися гаслом «Фань Цин, фу Мін!» (Геть Цин, відновимо Мін!»). 

Протягом більше двохсот років така боротьба завжди зазнавала поразки, маньчжурські 

богдихани досить жорстоко придушували будь-які виступи, і лише на початку ХХ ст. 

суспільно-економічне та політичне становище яке склалося в Китаї було сприятливим для 

повалення імперії Цин та вигнання маньчжурської династії. Адже із середини ХІХ ст. 

розпочинаються колоніальні війни Китаю із Англією (опіумні війни), внаслідок яких Китай 

потрапляє в орбіту торгівельно-економічних відносин провідних держав світу. Вторгнення 

англійського, французького, голландського, іспанського та інших європейських капіталів в 

економіку країни призвело до перетворення Китаю із феодальної в напівколоніальну країну. 

Отримавши поразку в опіумних війнах Китай змушений був виплачувати контрибуції 

державам переможцям, проте коштів для цього не мав. Тому виплата контрибуції державам, 

так само як і фінансування реформ, передбачених «новою політикою», було покладено на 

провінційну владу, яка несла за це відповідальність і повинна була знаходити гроші на 

місцях. При існуючій в Китаї системі оподаткування, відсутності єдиного бюджету, 

економічній самостійності провінцій це призводило до більшої фіскальної залежності 

населення від чиновників. Вона посилювалася ще і тим, що намісникам і губернаторам 

провінцій було дозволено вводити нові і підвищувати старі податки, що раніше заборонялося 

цинським законодавством. Після надання широких фінансових прав місцевій владі істотно 

змінилися і розміри оподаткування, хоча офіційна сума загальнодержавних податків, 

зафіксована в спеціальних імператорських указах, була порівняно невелика [4, с.7]. 

При хаотичності фінансової системи, нестійкості ринкових цін перерахунок 

натурального земельно-подушного податку на гроші (у 1901 р. було введено грошове 

числення податку) давав широкі можливості чиновникам довільно завищувати розмір 

податку, а отже, і збільшувати його загальну суму. Аванси, хабарі, зловживання при обмірі 

зерна і особливо при перерахунку срібла на мідні гроші були звичайним явищем. Нестійкість 

грошового курсу і відсутність в Китаї єдиної системи мір і ваги дозволяли збирачам податків 

у декілька разів завищувати ринкову вартість срібла. Система стягування поземельних 

податків фактично не обмежувала чиновників в праві встановлювати всякого роду 

нарахування, зокрема, за звільнення від громадських робіт, за зміст поштових станцій і так 

далі [3]. Це у свою чергу призведе до того, що селяни розорялися, втрачали землю, 

утворилася навіть так звана армія безземельних. Населення звинувачувало в усіх своїх бідах 

перш за все маньчжурських правителів, тому і вимагало повалення їхньої влади, все це 

виливалось у селянські повстання.  

Наприкінці ХІХ ст. в країні наростає революційне невдоволення правлячою династією. 

Адже поряд із селянськими повстаннями та таємними товариствами з’являються нові вороги 

маньчжурської династії Цин – революціонери. Утворюються організації революціонерів, а 

саме: «Союз відродження Китаю», на чолі з Сунь Ятсеном, «Союз відродження слави 

Китаю» та «Союз оновлення Китаю»[5, с.513]. А Сунь Ятсен стає ідеологом революційного 

руху в Китаї. Основою його програми стали три народні принципи: «націоналізм», 

«народовладдя» та «народне благоденство». 

Пояснюючи термін «націоналізм» Сунь Ятсен зауважував: «що людина завжди упізнає 

своїх батьків і не сплутає їх з перехожими, так само як і не прийме перехожих за батьків. Те 
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ж слід сказати і про почуття націоналізму – воно у кожного в крові. Хоча відколи маньчжури 

вторглися в Китай, пройшло вже більше 260 років, будь-який ханець (тобто етнічний 

китаєць), навіть дитина, зустрівши маньчжура, відразу упізнає його і ніколи не прийме за 

ханьца. У цьому – суть націоналізму [6]». Сунь Ятсен підкреслював, що не бажає вигнання 

представників інших націй із Китаю, він лише хотів зупинити захоплення влади в своїй 

країні чужоземцями. Він говорив: «Ми стали народом без батьківщини. На землі зараз живе 

дещо більше мільярда чоловік, нас же, ханьців, – 400 мільйонів, тобто понад чверть 

населення земної кулі. Ми – нація найбільша у світі, сама древня і найкультурніша. Чи не 

жахливо, що нині ми стали народом без батьківщини? [2, с.62]». Таким чином він намагався 

закликати народ до боротьби, хоча зауважував, що немає на меті фізичного знищення 

маньчжурів, знищення їх як нації, він лише хотів повернути владу своєму народові і 

відсторонити від влади маньчжурів. Сунь Ятсен навіть зауважував, якщо маньчжури не 

будуть чинити опір то їм немає чого боятись, і їм не потрібно ворогувати, але якщо 

маньчжури будуть чинити опір, намагатимуться утримати владу і не припинять тероризувати 

ханців, то відсіч не забариться. 

Загалом слід зауважити, що Сунь Ятсен був людиною освіченою, адже він дістав 

можливість закінчити англійську місіонерську школу на Гавайських островах. У 1883 р., 

повернувшись в Китай, він продовжив освіту в учбових закладах Гуанчжоу і Сянгана 

(Гонконгу), заснованих англійськими місіонерськими організаціями. У 1887 – 1892 рр. він 

вчився в Сянганському медичному коледжі. Здобувши європейську медичну освіту і диплом 

лікаря, Сунь Ятсен зайнявся медичною практикою в місцевій португальській колонії Аоминь 

(Макао), проте піддавшись дискримінації місцевої влади був вимушений повернутися в 

Гуанчжоу. 

Вже тоді навкруги Сунь Ятсена сформувався невеликий гурток молодих людей – його 

майбутніх революційних сподвижників (Чень Шаобо, Чжен Шилян, Ян Хаолин, Лу Хаодун, 

Ю Ле). Більшість з них отримали європейську освіту або в Китаї, коли вчилися у західних 

місіонерів, або за кордоном. Багато з них, зокрема сам Сунь Ятсен, навіть прийняли 

християнство, в якому убачали символ західництва. Знайомство з досягненнями передових 

капіталістичних держав Європи і Америки, з їх політичним устроєм, вивчення історії і 

літератури західних країн розширював кругозір цієї молоді, примушував її замислюватися 

про шляхи розвитку Китаю [3]. 

Сунь Ятсен критикував «політику самопосилення», яку провадила Ци Сі, і неодноразово 

розробляв та пропонував уряду цілий план реформ, які б мали покращити економічне та 

суспільно-політичне становище країни. Проте цинський уряд не дослухався до його 

пропозицій, а навпаки критикував. Сунь Ятсен навіть змушений був залишити Китай та 

емігрувати до Японії (1898 р.), де він продовжував закликати китайський народ до рішучих 

змін в країні. Згодом він зрозумів, що Цини не бажають проводити кардинальні реформи та 

зміни, адже на той час корупція та казнокрадство були досить поширені в цинському дворі, 

тому він починає закликати народ до більш рішучих змін. 

Перший виступ відбувся в серпні 1900 р. коли «Союз відродження Китаю» разом із 

таємним товариством «Тріада» підняли масове повстання під керівництвом Чжен Шиляна, в 

якому взяло участь 20 тис. чоловік, однак воно зазнало поразки [3]. Після цього повстання не 

припинялись, а навпаки з кожним роком їх кількість та масовість все збільшувалась. 

Найгарячішими були 1906 – 1908 рр., адже за ці три роки Китай пережив період 

безперервних масових антиманчжурських виступів. Занепад Імперії Цин був неминучим [1, 

с.128]. 

Сунь Ятсен все більше закликає народ до непокори маньчжурам, і він знаходить багато 

прихильників. У своїх виступах та промовах він пояснював велику необхідність змін, 

зокрема революції. Він зазначав: «Китай має бути державою китайців, і управляти ним 

повинні китайці. Після вигнання маньчжурів наша національна держава відродиться в усій 

своїй славі» [7, с.38]. З поваленням династії Цин він пропонував встановити в Китаї 

республіканську форму правління, адже другим принципом його програми було саме 
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«народовладдя». Сунь Ятсен казав: «простий народ здійснює революцію, щоб заснувати 

національний уряд. Усі громадяни рівно беруть участь в управлінні країною. Президент 

обирається усією нацією. Парламент складається з депутатів, що обираються всенародно. Він 

виробляє Конституцію Китайської Республіки, дотримання якої є обов'язкове для усіх. На 

того ж, хто спробує реставрувати монархічний лад, обрушиться караюча рука народу!» [7, 

с.38].  

Цікавим фактом є те, що прагнення встановити республіканську форму правління було 

настільки сильним, що навіть якби при владі були не маньчжури а ханці революція б все 

одно відбулася, адже повалення монархії було вкрай необхідним для країни. Він зауважував, 

що після революції встановиться демократичний конституційний режим.  

Також велику прихильність серед народу знаходив і третій принцип програми Сунь 

Ятсена «народне благоденство». Цей принцип набув широкого поширення лише в першій 

половині XІX століття. До цього він не мав великого значення в основному тому, що 

цивілізація не була ще досить розвиненою. У міру розвитку цивілізації соціальне питання 

ставало все гостріше. Відповідно до нього усі громадяни мають рівні права на користування 

благами цивілізації. Необхідно поліпшити економічну організацію суспільства і встановити 

тверду ціну на землю у країні [7, с. 39].  

Таким чином у Китаї наростав масовий революційний підйом. Реагуючи на всі виступи 

населення маньчжурський уряд був вимушений провести деякі реформи, щоб запобігти 

революційному вибуху і зміцнити свою владу в країні. У серпні 1908 р. Цини оприлюднили 

указ про підготовчі заходи до введення конституційної монархії. Була складена ціла 

програма, що намічала створення показних органів в провінціях і проведення виборів до 

парламенту. У жовтні 1909 р. в 22 провінціях країни почали діяти дорадчі комітети при 

намісниках і губернаторах. У жовтні 1910 р. в Пекіні відбулося відкриття Дорадчої, або 

Конституційної, палати. Указом від 4 листопада 1910 р. уряд дав згоду на введення 

конституції в 1913 р. Проте усі ці реформи вже не могли врятувати від загибелі 

маньчжурську монархію. У країні складалася революційна ситуація [4, с.12]. 

Вже у вересні-жовтні 1911 року спалахнуло повстання в провінції Ухань, далі повстали 

гарнізони в містах Учан, Ханькоу, Ханьян і захопили їх. Нова влада проголосила Китай 

республікою. Сунь Ятсена було проголошено тимчасовим президентом, проте його 

президенство було фіктивним, адже роботу тимчасового уряду не всі визнавали. В країні 

фактично наростала загроза громадянської війни, і аби цього не допустити після зречення Пу 

І престолу Сунь Ятсен подав у відставку, новим президентом став Юань Шикай. 

Таким чином, Сунь Ятсена дійсно можна назвати «Президентом Китайської республіки», 

адже найголовнішої своєї мети він добився – була повалена монархія і створена республіка, 

різнонаціональна держава. Його ідеї лягли в основу Синьхайської революції, яка 

започаткувала нову сторінку в історії Китаю. Він намагався змінити свою державу, 

розвинути її економіку, провести такі ж вдалі економічні реформи як в США, Японії, Сіамі. 

Сунь Ятсен зауважував, що китайці зі своєю багатовіковою історією, культурою та знаннями 

зобов’язанні припинити гноблення свого народу, та розпочати відновлення своєї держави.  

 

Скрипник Е.Н. Роль Сунь Ятсена в Синьхайской революции 1911 - 1912 гг. 

Аннотация: В данной статье определена роль Сунь Ятсена в Синьхайской революции, 

охарактеризована его деятельность, проанализировано его программу модернизационных 

изменений в Китае. Определен характер Синьхайской революции в Китае, а именно 

антиманьчжурский. Дана оценка революционной деятельности Сунь Ятсена. Выяснены 

основные причины Синьхайской революции, а именно охарактеризованы социально-

экономическое положение населения накануне революции. Проанализировано программу 

трех народных принципов Сунь Ятсена: народовластие, национализм, народное 

благоденствие. Сделан вывод о воплощение в жизнь модернизационных идей Сунь Ятсена. 

Ключевые слова: Китай, маньчжуры, Синьхайская революция, Сунь Ятсен, ханци, Цин. 
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Skrypnyk O.M. The role of Sun Yat-sen in the Xinhai Revolution 1911 – 1912. 

Abstract: In this article, the defined role of Sun Yat-sen in the Xinhai Revolution, describes its 

activities and analyzes its modernization program changes in China. Defined the character of 

Xinhai Revolution in China. The estimate of the revolutionary Sun Yat-sen. It was found the main 

reasons Xinhai Revolution, and it describes the socio-economic situation of the population before 

the revolution. The analysis program three people's principles of Sun Yat-sen, democracy, 

nationalism, national prosperity. The conclusion about life vtilennyav modernization ideas Sun Yat-

sen. To defined the essence of the concept of nationalism. 

Key words: China, the Manchus, Xinhai Revolution, Sun Yat-sen, hantsi, Qing. 
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В. В. Сокирська 

УПОВНОВАЖЕНИЙ НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ЗОВНІШНЬОЇ 

ТОРГІВЛІ РСФРР ПРИ УРЯДІ УСРР 
 

Анотація: Досліджено процес формування інституту Уповноважених СРСР при уряді 

УСРР, особливості функціонування Управління Уповноваженого Народного комісаріату 

зовнішньої торгівлі РСФРР при уряді УСРР, діяльність яких впливала на стан і рівень 

взаємовідносин між двом республіками. З’ясовано статус, функції, структуру, права та 

обов’язки Управління Уповноваженого СРСР при уряді УСРР. Встановлено, що 

Уповноважений був фактично ланкою, що зв’язувала УСРР і СРСР у здійсненні політики 

об’єднаних наркоматів і виконавцем завдань, що диктувалися «центром». Об’єднані 

наркомати здійснювали керівництво певною галуззю на всій території СРСР, тому 

уповноважені народних комісаріатів СРСР при уряді УСРР безпосередньо 

підпорядковувалися загальносоюзній РНК та звітували перед вищими органами республік. 

Ключові слова: російсько-українські відносини, об’єднані наркомати, зовнішня торгівля, 

Управління Уповноваженого, УСРР, РСФРР.  

 
Російсько-українські відносини двадцятих років минулого століття – це результат 

складної взаємодії історичних, політичних, економічних, культурних, соціально-
психологічних, географічних чинників, випадковостей, зовнішніх впливів та внутрішніх 
процесів. Зміна акцентів сьогодні, коли Україна, її історія потрапляють у глобальний 
геополітичний контекст і усвідомлення цих процесів дозволяє по-іншому зрозуміти не лише 
місце України у світі, а й тенденції її внутрішнього розвитку, спонукає до перегляду процесу 

http://www.synologia.ru/monograph-1462
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становлення та розвитку російсько-українських відносин у зазначений період та вивести їх з 
традиційної русоцентристської схеми й інтегрувати у загальносвітову історію. 

У цьому зв’язку актуальним є дослідження процесу формування інституту 
Уповноважених СРСР при уряді УСРР, особливостей функціонування Управління 
Уповноваженого Народного комісаріату зовнішньої торгівлі РСФРР при уряді УСРР, 
діяльність яких впливала  на стан і рівень взаємовідносин між двома республіками. 
Відсутність в історіографії досліджень цієї проблеми спонукає до глибокого вивчення 
окресленої проблеми. 

Радянська історіографія у дослідженні питання відносин між незалежними республіками, 
що постали на руїнах Російської імперії, виглядає надто заполітизованою [1; 2; 3]. Вона 
старанно обходить численні негативні явища, особливо ті питання, що торкалися проблем 
процесу формування відносин між республіками, діяльності органів влади, які намагалися 
впливати на ці відносини.  

На початку 90-х рр. ХХ ст. з’явилася значна кількість досліджень з історії України, в 
яких особливий інтерес проявлявся і до подій 1920-х років [4]. Аналізуючи більшовицьку 
політику стосовно радянських республік загалом і України зокрема, українські історики 
стверджували, що після 1 червня 1919 р. уряд кожної неросійської республіки втратив понад 
половину своєї ефективної влади і незалежності [5; 6; 7].  

Процес формування взаємовідносин між РСФРР і УСРР та представництва Української 
СРР в радянських органах РСФРР, за виключенням поодиноких розвідок науковців [8; 9; 10; 
11], в історіографії належним чином не досліджений.  

З підписанням у грудні 1920 р. представниками Росії і України «Союзного робітничо-
селянського договору між Російською Соціалістичною Федеративною Радянською 
Республікою і Українською Соціалістичною Радянською Республікою» про воєнний і 
господарський союз, проголошувалась незалежність і суверенність обох республік та 
вказувалося на необхідності об’єднання зусиль для оборони, а також в інтересах 
господарського будівництва [12, с.433]. Проте зміст угоди суперечив деклараціям 
преамбули. Уряди РСФРР і УСРР оголошували об’єднаними сім наркоматів: військових і 
морських справ, Вищої ради народного господарства, зовнішньої торгівлі, фінансів, праці, 
шляхів, а також пошти і телеграфу. З аналізу тексту союзного договору між РСФРР і УСРР 
випливає висновок, що його основним завданням було регулювання відносин між цими 
республіками. У першу чергу договір був спрямований на врегулювання проблем в 
економічних стосунках, оскільки в ньому чільне місце займали питання об’єднаних 
(економічних) наркоматів. 

16 грудня 1920 р. були засновані посади Уповноважених при урядах автономних та 
договірних республік і при виконкомах автономних областей [13, с.529]. За угодою та згідно 
постанови РНК УСРР «Про Уповноважених РСФРР при Раднаркомі УСРР» від 25 січня 1921 
р., об’єднані наркомати входили до складу Раднаркому РСФРР і мали в уряді УСРР своїх 
уповноважених [14, с.8]. 

Права і обов’язки Уповноважених наркоматів РСФРР при РНК УСРР і сама організація 
відомчих установ визначалися нормативними актами РСФРР, оскільки ці акти були 
підтверджені ВУЦВК або РНК УСРР. Як і наркоми, Уповноважені мали свої центральні 
установи в Україні. При Уповноважених наркоматів РСФРР створювалися Управління 
Уповноваженого відповідного наркомату РСФРР при Раді Народних Комісарів УСРР. 
Декрети і постанови по таких комісаріатах вступали в силу з моменту їх публікації у «Вістях 
ВУЦВК». Таким чином, Уповноважені стали «майже наркомами» УСРР і вже не можна було 
сказати, що вони виконують лише волю центру. Відтоді стала відчуватися потреба у 
координуючому економічні інтереси центрі, який би знаходився в Москві [11, с.26]. 

Відповідно до «Робітничо-селянського договору між РСФРР і УСРР» від 28 грудня 1920 
р. Народний комісаріат зовнішньої торгівлі УСРР, який був утворений 11 червня 1920 р., 
тепер набував статусу об’єднаного наркомату. Фактично НКЗТ УСРР ліквідовувався і 
проведення в майбутньому спільної для радянських України і Росії політики у сфері 
зовнішньої торгівлі покладалося на НКЗТ РСФРР. В Українській СРР безпосереднє 
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керівництво зовнішньоторговельною діяльністю мало здійснювати підпорядковане йому 
Управління Уповноваженого НКЗТ РСФРР при РНК УСРР, утворене в березні 1921 р. 
[15, с.140]. 

Не затверджене впродовж тривалого часу положення, яке б визначало функції, 
повноваження і правовий статус Уповноваженого, пояснювалося лише розбіжностями у 
цьому питанні між Раднаркомами РСФРР і УСРР.  Через це 17 березня 1921 р. РНК УСРР 
ухвалив постанову, за якою визначалися загальні функції Уповноваженого. Він наділявся 
правом здійснювати експортно-імпортні операції лише на зовнішньому ринку. За кордоном 
він мав права продавця радянських і покупця іноземних  товарів. Проте не мав права 
заготовляти товари на експорт за урядовими замовленнями на внутрішньому ринку 
[16, с. 21]. 

Лише у липні 1921 р. спільною постановою Раднаркомів РСФРР і УСРР  було 
затверджене положення «Про Уповноважених НКЗТ УСРР та його органи» [17, с. 4]. 
Відповідно до цього положення, на Уповноваженого покладалося керівництво формуванням 
та проведенням в життя урядової політики в сфері зовнішньої торгівлі. Йому належали 
функції проведення в життя на території УСРР як усіх загальних заходів спільної 
економічної політики НКЗТ, так і загального ввізного плану, а також виявлення потреб 
народного господарства УСРР в закордонних товарах та для вживання всіх потрібних заходів 
щодо своєчасного їх задоволення. 

Відповідно до положення, Уповноважений входив до РНК УСРР на правах народного 
комісара. При ньому формувалося Управління, яке, виходячи із статусу Уповноваженого як 
наркома, діяло як центральний орган виконавчої влади. В Управлінні Уповноваженого НКЗТ 
РСФРР при РНК УСРР утворювалася колегія, яка складалася з Уповноваженого, його 
заступника, члена колегії. Вони призначалися НКЗТ РСФРР за згодою РНК УСРР і 
затверджувалися ВУЦВК.  

Управління Уповноваженого НКЗТ РСФРР при уряді УСРР складалося з 
адміністративно-організаційного відділу з підвідділами загальної канцелярії, організаційно-
інструктурського, ревізійно-інспекторського, матеріально-господарського, столу особового 
складу, комендатури. Також існували секретаріат, правовий відділ, експортний та імпортний 
відділи, митний, фінансово-рахунковий, статистично-економічний з підвідділами. 

Уповноважений керував роботою Управління Уповноважений НКЗТ РСФРР при уряді 
УСРР. У його підпорядкуванні були всі органи Народного комісаріату закордонної торгівлі 
РСФРР, що діяли на території України. Також він мав право розпоряджатися їх майном 
[18, арк.7]. 

За положенням, до компетенції Уповноваженого входили: заходи по організації в 
Україні центральних і місцевих органів НКЗТ РСФРР, формування за кордоном торгівельних 
представництв Української РСР, керівництво та нагляд за їх діяльністю; реалізація в Україні 
завдань щодо націоналізації зовнішньої торгівлі, подання для реєстрації в РНК УСРР 
декретів і постанов РНК РСФРР, пов’язаних з діяльністю НКЗТ РСФРР, контроль за їх 
виконанням в Україні, а також подання через Раднарком УСРР проектів законів щодо 
зовнішньої торгівлі України. Уповноважений мав займатися формуванням і обліком 
вивізного фонду, організацією його заготівлі та встановлення потреб України і закордонних 
товарах та їх обліком, а також організацією і прийомом закордонних товарів, збереженням, 
транспортуванням і передачею українських товарів, що йшли на експорт. Здійснював заходи 
щодо збільшення вивізного фонду, інспекції та нагляду за заготівлею вивізних товарів, 
участь у заготівлі і переробці сировини.  

До функцій Уповноваженого НКЗТ РСФРР при уряді УСРР входили також питання 
організації роботи Ради зовнішньої торгівлі України, подання на її розгляд і затвердження 
експортного і імпортного плану УСРР, представництво УСРР в Раді зовнішньої торгівлі при 
НКЗТ РСФРР з правом вирішального голосу у питаннях зовнішньої торгівлі УСРР, а також 
право оскаржувати в Раднаркомі УСРР постанови цієї Ради, які порушували інтереси 
України. Брав участь у розробці і поданні на затвердження до РНК УСРР українського 
вивізного і ввізного фондів, виконання цього плану через представників УСРР в закордонних 
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місіях РСФРР. Розробляв і подавав на затвердження Ради Праці й Оборони вивізного і 
ввізного планів УСРР як частини загального плану УСРР і РСФРР, брав участь через своїх 
представників  в закордонних місіях РСФРР для виконання цього плану. Проводив 
переговори з закордонними фірмами, здійснював загальний і спеціальний моніторинг 
зовнішніх ринків, укладав попередні, а в деяких, встановлених НКЗТ, випадках остаточних 
угод з іноземними фірмами.  

Уповноважений НКЗТ РСФРР при уряді УСРР займався також виконанням за 
дорученням НКЗТ торгових операцій щодо ввезення і вивезення товарів і їх транзитом, 
тоннажністю. Долучався до боротьби з контрабандним перевезенням товарів, участі в 
охороні кордонів УСРР, організацією митних установ та здійснював керівництво ними 
[18, арк.24]. 

Для закордонних торгівельних операцій Уповноваженим НКЗТ РСФРР при РНК УСРР 
призначалися торгівельні представники, обсяг повноважень яких визначався відповідним 
мандатом. Торгівельні представники керувалися директивами Уповноваженого і звітувалися 
перед ним за виконання покладених на них обов’язків.  

Торгівельні представники УСРР за кордоном координували виконання спільного для 
УСРР і РСФРР плану в частині українських ввізних заявок, зокрема в питанні організації 
прийняття і здачі товарів, експертизи транспорту, закупівлі та обмін товарів для 
господарських потреб України. Ними здійснювалися дослідження економічної кон’юнктури 
певної країни, її транспортних можливостей і транзиту, проведення переговорів з 
комерційними і державними торгівельно-фінансовими установами і фірмами та 
громадськими організаціями, а також продаж української сировини. В країнах, де не було 
українських консульських і дипломатичних представництв, торгівельні представники 
виконували їх  функції.  

У країні, де існувало повноважне представництво УСРР, торгівельний представник 
входив до його складу в обов’язковому порядку. Відносини між торгівельним представником 
і повноважним представником УСРР за кордоном здійснювалися через Уповноваженого 
НКЗТ РСФРР при РНК УСРР. Також торгівельний представник УСРР за кордоном мав право 
безпосередніх зносин з представниками українських торгівельних установ. 

На початку 1922 р. було затверджено нову структуру в органах зовнішньої торгівлі 
України – Управління Уповноваженого Народного комісара зовнішньої торгівлі при РНК 
УРСР, Всеукраїнська торговельна контора з експорту й імпорту – Укрзовнішторг з їх 
місцевими (обласними та районними) управліннями. 

З розширенням діяльності Управління Уповноваженого НКЗТ РСФРР при РНК УСРР 
змінювалася його структура та розширювалось коло співробітників. З кінця 1922 р. до складу 
управління входили уповноважений, члени колегії, був створений відділ регулювання, до 
якого входили представники від Вищої ради народного господарства і Народного 
комісаріату Робітничо-селянської інспекції, економічно-статистичний відділ, фінансовий 
відділ, Укрдержторг, Лісекспорт. Розширювався і склад колегії, до якої на правах членів 
ввійшли завідувачі відділів управління [15, с.149]. 

Управління Уповноваженого НКЗТ РСФРР при РНК УСРР знаходилося в Харкові по 
вул. Ветеринарній, 4. Посаду Уповноваженого обійняв С.Г. Брон, він же очолив і колегію 
Управління [18, арк.53]. 

Не зумівши упродовж грудня 1922 – червня 1923 рр. відстояти власні інтереси в 
союзному будівництві і конституційному процесі, УСРР і надалі не змогла належним чином 
протистояти повній централізації влади. 

ЦВК СРСР був сформований виконавчий і розпорядчий орган – Рада Народних 
Комісарів СРСР. Для безпосереднього керівництва окремими галузями державного 
управління, що входили до кола відання РНК СРСР, створювалося десять народних 
комісаріатів [19, с.47].  

З утворенням Союзу РСР виникла необхідність внести зміни до системи органів 
галузевого управління всіх союзних республік, у тому числі і Української СРР. Наркомати 
Союзу РСР поділялися на дві групи: загальносоюзні (злиті) – єдині для всього Союзу і 
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об'єднані (директивні), органами яких у союзних республіках були однойменні наркомати 
[19, с. 50].  

До загальносоюзних належали наркомати: закордонних справ, військових і морських 
справ, зовнішньої торгівлі, шляхів сполучення, пошт і телеграфів [20, с.2]. Загальносоюзні 
народні комісаріати керували дорученою їм галуззю державного управління на всій території 
СРСР. Аналогічні народні комісаріати в союзних республіках припинили свою діяльність. 
Замість них створювалися Управління уповноваженого відповідного загальносоюзного 
наркомату при уряді республіки. При РНК кожної союзної республіки було п’ять 
уповноважених. 

Другу групу наркоматів становили: Вища рада народного господарства, наркомати 
продовольства, праці, фінансів, робітничо-селянська інспекція (РСІ) [19, с.52]. Згідно статті 
68 постанови уряду СРСР, ці об’єднані народні комісаріати підпорядковувалися ЦВК і РНК 
союзної республіки, виконували директиви відповідних народних комісаріатів СРСР 
[20, с.2].  

Республіканськими залишались наркомати земельних справ, охорони здоров'я, 
соціального забезпечення, освіти, внутрішніх справ, юстиції. 

За Конституцією СРСР 1923 р., центральні виконавчі комітети союзних республік 
утворили свої виконавчі органи – ради народних комісарів, до складу яких, окрім власне 
народних комісарів відповідних відомств, входили уповноважені загальносоюзних народних 
комісаріатів [19, с.6]. За рішенням ЦВК СРСР, до РНК УРСР входило 5 уповноважених з 
правом дорадчого або вирішального голосу (закордонних справ, військових і морських 
справ, зовнішньої торгівлі, шляхів сполучення, пошт і телеграфу). Замість цих комісаріатів в 
Україні створювалися управління уповноважених цих наркоматів при уряді УСРР. Їх 
правовий статус визначався «Загальним положенням про народні комісаріати СРСР», 
затвердженим постановою третьої сесії ЦВК СРСР [21, ст.1031].  

Фактично Уповноважений був ланкою, що зв’язувала УСРР і СРСР у здійсненні 
політики об’єднаних наркоматів і виконавцем завдань, що диктувалися «центром». 
Об’єднані наркомати здійснювали керівництво певною галуззю на всій території СРСР, тому 
уповноважені народних комісаріатів СРСР при уряді УСРР безпосередньо 
підпорядковувалися загальносоюзній РНК та звітували перед вищими органами республік. 

При уповноваженому відповідного комісаріату створювалося Управління 
Уповноваженого СРСР при уряді УСРР. Посади в Управлінні Уповноваженого поділялися на 
три категорії: 1) керівні та політико-функціональні посади (уповноважені, їх заступники та 
помічники, агенти, перші секретарі, референти); 2) адміністративно-функціональні посади 
(2-і секретарі, кореспонденти, завгосп, рахівник); 3) технічні, канцелярські та обслуговуючі 
посади (діловоди, друкарки, телефоністки, кур’єри, шофери тощо). Співробітники до 
управління уповноваженого при республіканській РНК приймалися виключно з відома та 
затвердження аналогічного союзного наркомату.  

З метою впровадження в життя на території УСРР основ загальносоюзної політики у 
зовнішній торгівлі, а також для своєчасного і належного задоволення потреб УСРР у 
зовнішньоторговельному обороті на Україні впроваджувалася посада Уповноваженого 
загальносоюзного комісаріату зовнішньої торгівлі.  

Уповноважений і його заступник призначаються Наркомом Союзу при відділі ЦВК 
республіки. Уряд республіки мав право відведення призначеного Уповноваженого і його 
заступника. Уповноважений являвся членом колегії Загальносоюзного народного комісаріату 
зовнішньої торгівлі і входив до складу Раднаркому УСРР на правах його члена з дорадчим 
голосом.  

Уповноважений відав і розпоряджався усіма виділеними українським урядом фондами і 
цінностями для зовнішнього торгівельного обороту України, для чого під безпосереднім 
керівництвом Уповноваженого створювалася Державна експортно-імпортна контора, а також 
організовувалися спеціальні товариства і різні організації в області експорту і імпорту як за 
участі іноземного капіталу, так і без нього.  
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Експортні фонди залишалися власністю українського уряду і всі прибутки по операціям 
з цими фондами проходили по українському бюджету.  

На Уповноваженого покладалося здійснення всіх заходів і завдань на території УСРР по 
загальносоюзній політиці зовнішньої торгівлі з виявлення і задоволення потреб України у 
зовнішньоторговельному обороті по залученню іноземного капіталу в Україну і по 
спостереженню і контролю митних установ на Україні [22, арк.19 – 20]. 

Отже, інститут Уповноважених СРСР при уряді УСРР був ланкою, що зв’язувала 
республіку з союзним центром у здійсненні політики об’єднаних наркоматів і виконавцем 
завдань, що диктувалися офіційною Москвою. Об’єднані наркомати здійснювали 
керівництво певною галуззю на всій території СРСР, тому Уповноважені народних 
комісаріатів СРСР при уряді УСРР безпосередньо підпорядковувалися загальносоюзній РНК 
та звітували перед вищими органами відповідних республік. 

За здійснення політики РНК УСРР у сфері зовнішньої торгівлі відповідав створений 11 
червня 1920 р. Народний комісаріат зовнішньої торгівлі УСРР. Подальша централізація 
радянської влади, яка поширювалася і на зовнішньоторговельну діяльність, сприяла 
створенню посади Уповноваженого НКЗТ РСФРР при РНК УСРР, який підпорядковувався 
Народному комісаріату зовнішньої торгівлі РСФРР. Уповноважений на правах наркома 
входив до складу Раднаркому УСРР. При Уповноваженому формувалися Управління та 
колегія. 

 

Сокирская В.В. Уполномоченый Народного комиссариата внешней торговли РСФСР 

при правительстве УСРР.  

Аннотация: В статье исследован процесс формирования института Уполномоченных 

СССР при правительстве УССР, особенности функционирования Управления 

Уполномоченного Народного комиссариата внешней торговли РСФСР при правительстве 

УССР, деятельность которых влияла на состояние и уровень взаимоотношений между 

двумя республиками. Выяснено статус, функции, структуру, права и обязанности 

Управления Уполномоченного СССР при правительстве УССР. Установлено, что 

Уполномоченный был фактическим звеном, связывающим УССР и СССР в осуществлении 

политики объединенных наркоматов и исполнителем задач, которые диктовались 

«центром». Объединенные наркоматы осуществляли руководство определенной отраслью 

на всей территории СССР, поэтому уполномоченные народных комиссариатов СССР при 

правительстве УССР непосредственно подчинялись общесоюзному СНК и отчитывались 

перед высшими органами республик. 

Ключевые слова: российско-украинские отношения, объединенные наркоматы, внешняя 

торговля, Управление Уполномоченного, УССР, РСФСР. 

 

Sokyrska V. The Commissioner of the foreign trade People's Commissariat in RSFSR under 

the Ukrainian SSR government.  

Abstract: The process of USSR Commissioner’s formation under the government of the 

Ukrainian SSR has been studied. The peculiarities of functioning of the Commissioner’s Office of 

the Foreign Trade People's Commissariat under the Ukrainina SSR government have been 

described. The author noticed that their activity has been influenced the state and level of relations 

between the two republics. The author also revealed the status, functions, structure, rights and 

duties of the Commissioner’s Office of the RSFSR under the Ukrainian SSR government. It was 

stated that the Commissioner had actually been like a link connecting the Ukrainian SSR and the 

USSR in the implementation of the united People's Commissariats policies and the tasks performer. 

The united People's Commissariats also led some industry throughout the USSR, therefore the 

commissioners of People's Commissars of the USSR under the Ukrainian SSR government had 

directly been subordinated to the Regional People's Commissars and reported to higher republics 

authorities. 

Key words: Russian-Ukrainian relations, united People's Commissariats, foreign trade, the 

Office of the Commissioner, USSR, RSFSR. 
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РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ 

 
УДК 94(477.44)″182/185″ 

О.В. Барвінок 

ДІЯЛЬНІСТЬ ДВОРЯНСЬКИХ ЗІБРАНЬ НА ПОДІЛЛІ  

У ДРУГІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ. 
 

Анотація: Розглядається діяльність дворянських депутатських зібрань на Поділлі у 

період між двома польськими повстаннями. Аргументовано актуальність дослідження 

функціонування дворянських корпорацій як органу місцевого самоврядування. Визначено, що 

головним їх завданням залишалася боротьба за відновлення свого незаперечного права 

здійснювати вплив на формування органів влади повітового та губернського рівнів шляхом 

виборності чиновників. Прерогативою була консолідація шляхетсько-дворянського стану 

для захисту власних інтересів, які постійно обмежувалися російським самодержавством. 

Зроблено висновки щодо основних напрямів функціонування системи дворянського 

самоврядування у Подільській губернії у другій третині ХІХ ст. 

Ключові слова: Подільська губернія, шляхта, дворянство, дворянське депутатське 

зібрання, предводитель дворянства, самоврядування, вибори. 

 

Дослідженню історії формування та становлення дворянського стану в Україні, як 

привілейованої верстви населення, присвячено чимало праць [2]. Особливо актуальним є 

висвітлення діяльності таких специфічних станових самоврядних установ, як дворянські 

депутатські зібрання, що мали свої регіональні особливості функціонування на 

інкорпорованих Російською імперією українських землях [3]. Актуалізує наше дослідження 

той факт, що, попри, здавалося б достатній спектр досліджень у даному руслі історичної 

науки, діяльність дворянських зібрань у ХІХ ст., зокрема на Поділлі, потребує додаткових і 

ретельних наукових пошуків. Крім того, ми виходимо із нагальних проблем, повʼязаних із 

наявністю та збереженістю архівних памʼяток стосовно дворянського самоврядування у 

Подільській губернії (маємо на увазі велику трагедію 2003 р. в архіві Камʼянця-

Подільського, коли безповоротно загинув цілий пласт історично важливих документів). 

У другій третині ХІХ ст. Подільське дворянське зібрання, як основний орган 

дворянського самоврядування, на основі напрацьованої законодавчої бази, мало чітко 

сформоване коло своїх повноважень. Процедура проведення дворянських зібрань не 

змінювалась, сценарій складали губернський та повітові предводителі дворянства, 

затверджував генерал-губернатор. За складанням присяги усіма дворянами починалось 

обговорення проблем станового характеру, потім безпосередньо обиралися державні 

чиновники та станові урядовці [16, арк.34]. 

Польське повстання 1830 – 1831 pр. внесло деякий резонанс у хід звичного ритму 

дворянських зібрань у правобережних губерніях. Так, у Подільській та сусідніх Київській та 

Волинській губерніях зібрання перенесено на один місяць [15]. Причиною зміни дати 

засідання дворянського зібрання стала непідготовленість дворян до виборів, які повинні були 

вже проходити за положеннями Маніфесту про дворянські зібрання та вибори [10]. 

Листопадове повстання 1830 – 1831 рр. стало причиною того, що на Правобережжі 

розпочався процес змін законодавчої основи та соціоетнічного складу дворянських 

інституцій. Так, зібрання 1832 р. ознаменувалось гостротою вирішення питання про виборче 

право та участь безпосередньо у зібранні дворян, яких відсторонено за причетність до 

повстання 1830 – 1831 рр. [14, с.215]. Допущення дворян-учасників повстання до участі у 

засіданні та виборах дворянства узгоджувалося з губернським предводителем дворянства. 

Списки дворян-учасників і дворян, які перебували під поліцейським наглядом, ретельно і 

щорічно перевірялися, оскільки верховна влада з обережністю ставилася до 

«неблагонадійних» місцевих дворян [15]. Крім кадрових питань на зібранні 1832 р. 
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обговорювалися останні укази щодо дворянства Правобережжя, їх привілеїв, корпоративних 

прав та повноважень, які змінювалися внаслідок Листопадового повстання. Волинське 

зібрання було налаштоване опозиційніше до влади, натомість Подільське та Київське не 

бажали конфліктувати із російською владою. Вони надіслали до Петербургу депутатів із 

вдячністю за «даровані дворянам права та привілеї». Врешті і Волинське дворянське 

зібрання вчинило так само [15]. Звернення генерал-губернатора від імені трьох губернських 

предводителів дворянства про збереження гарантованих Дворянською грамотою прав не 

мало позитивного для них завершення [32, с.30]. При розгляді діяльності Подільського 

дворянського зібрання варто звернути увагу на суто людський фактор, а саме поведінку 

дворян під час засідань. За цим прискіпливо стежила місцева влада. Присутність генерал-

губернатора, його особисте інформування імператора про хід подібних суперечок, які дуже 

нагадували колишні, але не забуті сеймики. У звіті Подільського губернатора про стан 

губернії за 1844 р. зазначено, що в губернії дворянські вибори пройшли порівняно із 

минулорічними спокійно[19]. 

Крім виборної, ще однією основною функцією органів дворянського самоврядування 

стала діяльність депутатського зібрання щодо захисту станових інтересів представників 

привілейованого стану. Зокрема, виданий у жовтні 1831 р. закон про шляхту західних 

губерній позбавляв усіх дворянських прав тих шляхтичів, які визнані депутатським 

зібранням, але Герольдією не затверджені. Не дивлячись на таку заборону, у західних 

губерніях навпаки стрімко зростала кількість представників вищого суспільного стану [5, 

с.40]. Свідоцтва про приналежність до дворянства, попри обмеження у цьому напрямку 

діяльності, зібрання все ж видавали [23; 5, с.389]. 

Реакція та занепокоєння Подільського дворянського зібрання щодо створення навесні 

1836 р. губернської ревізійної комісії для перевірки дій депутатського зібрання була схожа із 

реакцією і навіть протестом зібрань сусідніх губерній. Дворяни Подільської губернії 

звернулися до генерал-губернатора із деякими претензіями на незаконність створення 

комісії. Зокрема йшлося про можливі ускладнення для привілейованого стану при бажанні їх 

вступу на військову або цивільну службу, оскільки специфіка доказів їхнього шляхетного 

походження взагалі позбавить їх дворянських прав [18, арк.12-30]. Самодержавна влада 

дозволила створити у кожній із трьох правобережних губерній такі комісії, що 

складатимуться із членів дворянських зібрань. У справи дворянського та депутатського 

зібрань почав втручатися генерал-губернатор Д. Г. Бібіков, вказуючи на недостатню 

ефективність роботи (за місяць розглядали 25 справ, а вимагав він 150). Причину депутати 

вказували – складність роботи з архівами. Складені списки дворян для їх відправлення до 

комісії Подільська та Київська губернії подавали вчасно, на відміну від Волинської, де 

зібрання ігнорувало накази місцевої влади, а комісія після багатьох зауважень про недоліки і 

зловживання взагалі припинила діяльність на півроку. Уряд залишився невдоволеним 

роботою губернських комісій, вказував на повільну і незначну «чистку» дворянства [1, 

с.144]. Тобто процес декласації шляхти протікав не зовсім за задумом самодержавної влади, 

оскільки налаштовані пропольськи дворяни намагалися якось вберегти свою гідність і 

привілеї. Зокрема, свідчення 12-ти шляхетних осіб, як доказ на дворянство, не було вже 

таким важливим, тому, виходячи зі складності збору необхідних паперів, шляхтичі просили 

продовжити термін подачі документів [11]. 

Такий рішучий опір з боку дворянства і незадовільна робота губернських комісій, в тому 

числі і Подільської, зумовила заснування у Києві 1840 р. Центральної ревізійної комісії для 

розгляду дій депутатських зібрань Київської, Волинської та Подільської губерній [7, с.36]. 

Дворянство західних губерній могло розраховувати на порозуміння із російською владою 

лише у випадку засвідчення їй своєї відданості російському престолу. У 1848 р. Микола І 

просив у правобережного дворянства навести лад у повітах, на що усі повітові предводителі 

дали згоду, переконуючи імператора у своїй абсолютній вірнопідданності. Таким чином, 

правобережне дворянство в обмін на непорушність власних прав та привілеїв повинне було 

забезпечувати стабільність у своєму регіоні [23, арк.26]. 
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Дворянське зібрання Подільської губернії турбували питання соціального, релігійного та 

господарського характеру. На одному із засідань йшлося про полегшення умов вступу на 

службу військову чи цивільну молодих дворян, що не служили раніше, обрання дворян на 

посади попечителів сільських запасних магазинів та засідателів земських судів. Прохання 

дозволити молодим дворянам, які вступають на російську службу подавати документи про 

дворянське походження без розгляду Герольдії, а лише засвідченими депутатськими 

зібраннями, не були задоволені оскільки усі звернення суперечили самодержавній політиці 

[2, арк.3]. Звернення дворян до імператора були такого змісту: про повернення їм 

повноважень (прохання політичного та економічного змісту); дозвіл обирати суддів та 

засідателів повітових судів, які призначалися урядом на той час; допускати до виборів 

дворян, що мали три роки службового стажу; про викладання польської мови у навчальних 

закладах; економічні – питання про формування дворянського комітету з питань селянських 

податків, про компенсацію тим дворянам, з чиїх володінь виселені євреї, про дозвіл 

губернському предводителю розпоряджатися запасними сільськими магазинами, про 

внесення до кошторису земських повинностей пункту про ремонт мостів та гребель у 

південних повітах. Назрілою проблемою стало питання призначення жалування з коштів 

земських зборів не тільки суддям і засідателям від корони, а й обранцям від дворянства. На 

дворянському зібранні 1860 р. обговорювалась невигідна для дворян акцизна система [21, 

арк.24]. Продовження дворянам права продажу алкогольних напоїв на території викуплених 

селянами земель стало актуальним в обговореннях на дворянських зібраннях повітового і 

губернського рівнів. З часом Міністерство внутрішніх справ дозволило дворянам ще на 12 

років користуватися цим правом [22, арк.210]. 

Російська адміністрація враховувала бажання і пропозиції місцевих дворян, коли вони 

збігалися з державними інтересами. Зокрема, до уваги взято проблему сприяння у 

забезпеченні покірності селянства [8, с.24-25]. Починаючи із 1857 р. у дворянських колах 

обговорювалось питання підготовки проекту звільнення селян від кріпацтва [29, с.37-38]. 

Участь і роль Подільського губернського дворянського комітету у підготовці селянської 

реформи 1861 р. відображена у мемуарах відомого у Південно-Західному краї громадського 

діяча Т. Бобровського. Він був активним учасником громадського життя польських 

поміщиків даного регіону і брав участь в обговоренні селянської реформи. Саме у другому 

томі спогадів автор більше торкається селянської теми, адже польське поміщицьке 

середовище надіялось на очікувані від нової влади реформи, які вирішили б селянське 

питання, а відтак – зміцнили позиції польської меншини. Поляки ці зміни вбачали у повній 

автономії Королівства Польського та адміністративному приєднанні до нього правобережних 

губерній – Київської, Волинської та Подільської. Тому мемуарист так детально описує роль 

польських поміщиків у підготовці селянської реформи, а 1858-й і 1861 роки називає 

«кульмінаційним пунктом розбудженого життя» Південно-Західного краю, «активного 

заняття публічними справами і впливів, яких будь-коли від поділів польська шляхта мала» 

[32, с.62]. Т. Бобровський наголошував, що поляки відігравали неабияку роль у піднятті 

селянського питання на державному рівні. Так, зокрема шляхта Подільської губернії 1858 р. 

у своїх адресах до імператора «засвідчила прагнення зайнятися поліпшенням побуту селян». 

У цьому ж році імператор видав рескрипт про створення у кожній губернії поміщицьких 

комітетів з підготовки селянської реформи – «Дворянські комітети для поліпшення побуту 

поміщицьких селян». У червні 1858 р. комітети зібралися в губернських містах Києві, 

Кам’янці-Подільському і Житомирі. У вересні, після кількох місяців підготовчих робіт, 

розпочалося безпосереднє обговорення майбутньої селянської реформи [32, с.101-105].  

Не можна не відмітити описаної мемуаристом іншої громадської роботи польської 

шляхти, пробудженої власне селянським питанням. При повітових маршалках шляхти того 

часу утворилися повітові ради з кількох осіб та скликані ними мирові суди, що розглядали 

майнові родинні справи, спірні питання між землевласниками та селянами. Він критикував 

органи, які мали забезпечувати проведення реформи на місцях, зокрема з’їзди мирових 

посередників, губернські у селянських справах присутствія. Проте Т. Бобровський відмітив 
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спроби польської шляхти при підтримці російських поміщиків у 1860 – 1861 рр. заснувати 

для Київської, Подільської і Волинської губерній Сільськогосподарське товариство західних 

губерній. За приклад взяте Варшавське сільськогосподарське товариство і Земське кредитне 

товариство. Однак ці прагнення не були реалізовані у зв’язку із Січневим повстанням 1863 – 

1864 рр., після якого шляхетське самоврядування на Правобережжі взагалі скасовувалося 

[332, с.356-374]. Період реакції уряду після повстання 1864 р. для поляків правобережних 

губерній відзначився майже повним їх відстороненням від державної служби та обмеженням 

громадської діяльності [4, с.234-235]. Таким чином, з огляду на незворотні майнові втрати у 

зв’язку з майбутньою реформою, все дворянство Російської імперії чекало на неї з острахом і 

недовірою. Більшість же польських поміщиків розраховували на компенсацію у вигляді 

деяких політичних прав, розуміючи необхідність звільнення селян із землею та певними 

матеріальними пожертвами з боку землевласників. Тому, остаточно вплив представників 

Подільської губернії, як і інших правобережних губерній, на розробку проекту просто був 

мізерним. Адже, як вважали більшість делегатів комісії, прищепити великоросійський мир 

(тобто, общинне володіння і розпорядження землею) у Південно-Західному краї було 

неможливо, як і пристосувати певні засади до регіону з усталеними ментальними 

традиціями. 

Одним із напрямків діяльності органів дворянського самоврядування стала організація 

дворянської каси. При чому, лише дворянське зібрання мало прерогативу введення 

додаткових грошових внесків на певні потреби, а предводителі дворянства такої компетенції 

не мали. Після повстання 1830 р. за даною ділянкою функціонування зібрань самодержавна 

влада почала вести особливий контроль, заборонивши брати без дозволу генерал-

губернатора кошти у дворян на будь-які потреби зібрання. Місцева адміністрація вимагала 

від зібрання обовʼязкового щорічного звіту про надходження та використання дворянських 

коштів [12]. Важливо, що матеріальна винагорода призначалася чиновникам поліцейського 

відомства окремих повітів за рахунок коштів, які збирали дворяни із негласно встановлених 

на зібранні сум, що сплачувалися заможними дворянами обраним зібранням справникам. 

Завдяки цим чиновникам дворяни лобіювали свої інтереси, тому такі дії місцевого 

дворянства можна розцінювати як підкуп, оскільки вони самі до 1831 р. обирали засідателів і 

справників судів. Однак після Листопадового повстання ці чиновники призначалися від 

уряду [9].  

Офіційно кошти із дворянської каси витрачались на благодійну діяльність зібрання та на 

допомогу в організації навчальних закладів. Добровільними стали пожертви дворянства 

трьох губерній по 5 коп. з кожної ревізької душі на утримання кадетського корпусу у Києві 

[24, арк.33]. Цей збір діяв понад 20 років. Відомим меценатом на Поділлі був Болєслав 

Потоцький, який неодноразово обирався дворянами на посаду попечителя закладів освіти на 

Поділлі [2]. Міністерство внутрішніх справ у 1858 р. звернулося до дворянських зібрань 

трьох правобережних губерній з проханням долучитися до організації жіночих шкіл, тому 

дворяни почали збирати кошти на іменні стипендії у жіночих гімназіях Кам᾽янця-

Подільського та Житомира [20, арк.32]. 

Дворянське зібрання Подільської та Волинської губернії здійснювали активну підтримку 

під час Кримської (Східної) війни 1853 – 1856 рр. Подільські дворяни зібрали на військові 

потреби суму близько 20 тис. руб. [6, с.10]. Крім грошей, дворянство надавало припаси, 

підводи для війська, облаштування шпиталів, поставляли рекрутів, за що у 1856 р. отримали 

подяку від генерал-губернатора [26, арк.2-4]. Крім того, Подільське і Київське дворянські 

зібрання, а за ними і Волинське, збирали кошти на допомогу учасникам повстання та 

малозабезпеченим студентам університету Св. Володимира у Києві. Перш ніж розпочати збір 

коштів, губернський предводитель збирав повітових предводителів для узгодження з ними 

такої діяльності. Він міг розпоряджатися частиною зібраної суми, але з дозволу місцевої 

адміністрації. За надходженням та витратами зібраних коштів слідкував спеціальний 

дворянський комітет, організований із губернського та повітових предводителів, совісного 

судді, почесного попечителя і засідателя цивільної палати. Процес активного збору пожертв 



Уманська старовина, вип. 1 / 2016 

67 

дворянами співпав із початком антиросійських маніфестацій правобережного дворянства, 

тому у лютому 1861 р. генерал-губернатор Васильчиков І. І. заборонив дворянам збирати 

будь-які кошти [32, с.29]. Вже після Січневого повстання корпоративне право дворянства 

збирати, зберігати та використовувати кошти дворянської каси підпадало під контроль 

російської влади як і у великоросійських губерніях. Рішучими кроками правобережного 

дворянства в антиросійському протистоянні став з᾽їзд дворян Київської, Подільської, 

Волинської губерній у травні 1861 р. в Житомирі, на якому обговорювалося питання 

можливості приєднання територій цих губерній до Царства Польського [30, с.96]. Генерал-

губернатор закликав дворянство втриматися від антиурядових заяв [28, с.216]. Проте 

Подільське та Мінське зібрання звернулися до імператора Олександра ІІ з вимогами 

введення польської мови у місцевому судочинстві та приєднання західних губерній до 

Царства Польського [1, с.97-98]. Такі прохання не могли не викликати різкої реакції вищої 

влади, тому ініціатори звернень отримали найсуворіші покарання [30, с. 97]. 

Упродовж другої третини ХІХ ст., періоду між польськими повстаннями, на зібраннях 

дворяни продовжували обговорювати релігійні та мовні питання, питання відстрочки 

термінів для пошуку доказів шляхетного походження однодворцям і недавно записаним до 

податного стану [27, с.117]. Постійною була увага зібрань до економічних інтересів дворян, 

прискорення генерального розмежування земель, облаштування шляхів, протипожежні 

заходи, створення страхового товариства, запровадження в губернії гласних судів та судів 

присяжних, надання місцевим дворянам загальних прав щодо виборів, тобто можливості 

вибору судових та поліцейських чиновників. Проте усі прохання станових органів 

самоврядування так і не були виконані російською адміністрацією та органами вищої влади 

[25, арк.12]. Ефективність роботи Подільського дворянського депутатського зібрання 

залежала від організації побуту, умов праці та зберігання документів. Тобто проблема 

власного приміщення, яка неодноразово обговорювалася на зібраннях (але до кінця ХІХ ст. 

не була вирішена), так чи інакше впливала на рух справ дворянського самоврядування [3, 

арк.6]. 

Отже, внаслідок Листопадового повстання 1830 – 1831 рр. імперська політика на 

Правобережжі розпочала процес змін законодавчої основи та соціоетнічного складу 

дворянських інституцій. Подільське дворянське зібрання попри усі обмеження з боку 

російського самодержавства намагалось консолідувати свій стан для захисту власних 

інтересів – економічних, станових, культурних, освітніх. Головним завданням 

корпоративних дворянських інституцій залишалася боротьба за відстоювання свого 

незаперечного права здійснювати вплив на формування влади повітового та губернського 

рівнів шляхом виборності чиновників. Проте, поза їх увагою не були проблеми місцевого та 

державного значення, що доведено зокрема благодійною діяльністю дворянського зібрання.  

 

Барвинок О. В. Деятельность дворянських собраний на Подолье во второй трети 

ХІХ в. 

Аннотация: Рассматривается деятельность дворянських депутатських собраний на 

Подолье в период между двумя польськими восстаниями. Аргументирована актуальность 

исследования функционирования дворянки хкорпораций как органа местного 

самоуправления. Определено, что главным их заданием оставалась борьба за возобновление 

свого неопровержимого права осуществлять влияние на формирование органов власти 

уездного и губернського уровней путем выборности чиновников. Прерогативой была 

консолидация благородно-дворянского состояния для защиты собственных интересов, 

которые постоянко ограничивались руським самодержавием. Сделаны выводы 

относительно основных направлений функционирования системы дворянського 

самоуправления в Подольской губернии во второй трети ХІХ в. 

Ключевые слова: Подольская губерния, шляхта, дворянство, дворянское депутатское 

собрание, предводитель дворянства, самоуправлениe, выборы. 
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Barvinok O. V. Activity of nobiliary collections on Podillya province in in second third of the 

XIX century. 

Abstract: Activity of nobiliary deputy collections is examined on Podillya province in a period 

between two Polish revolts. Actuality of research of functioning of nobiliary corporations is argued 

of local self-government. Certainly, that their main task wasr emainedby a fight for proceeding in 

their refotable right to carry out influence on forming of government bodies district and province 

levels by electiveness of officials. A prerogative was consolidation of the nobly-nobiliary state 

fordefence of own interests that was constantly limited to Russian autocracy. Drawn conclusion 

relatively basic directions of functioning of the system of nobiliary self-government in the Podolsk 

province in the second third of the XIX century. 

Keywords: the Podolsk province, gentry, nobility, nobiliary deputy collection, leader of the 

nobility, self-government, elections. 
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УДК 94 (477) ″1917-1920″ 

О.В. Дудник 

СЕЛЯНСЬКИЙ РУХ НА УМАНЩИНІ В РОКИ УКРАЇНСЬКОЇ 

РЕВОЛЮЦІЇ (1917-1920 РР.) 
 

Анотація: В статті розглядають основні аспекти аграрної політики владних структур 

в роки Української революції (1917-1920 рр.). Аналізується причини, складові, масштаби 

розгортання селянського опору в Уманському повіті Київської губернії в період революційних 

процесів. Розглядається перебіг селянського руху на теренах Уманщини. Підкреслюється 

закономірність загальних тенденцій і увиразнюються особливості локального характеру. 

Матеріали представлені у статті доповнюють регіональну історію. Для дослідження 

означеної теми використана періодична преса тієї доби.   

Ключові слова: аграрна політика, земельна реформа, соціальне становище селянства, 

селянський рух, Уманщина, повітова влада.  
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В сучасній історіографії визнається що в умовах української національно-визвольної 

революції 1917-1920 рр. в різних регіонах України проходили селянські виступи. Вони 

створювали серйозні проблеми для владних структур, безпосередньо впливали на соціально-

економічне становище краю, виступали дестабілізуючим фактором державотворення. 

Селянські виступи, їх спрямованість були наслідком революційних процесів 1917-1920 рр. 

[1; 2; 4; 5]. 

Пропонована наукова розвідка має на меті розкрити причини селянської боротьби на 

Уманщині та встановити її характер, залежно від етапів розвитку революції. 

Радянська історіографія повстання селян обумовлювала наявністю бідних та багатих, 

причини виступів пов’язувала з боротьбою селян за землю. В працях відомих істориків 

радянської доби обговорювалося положення про те, що малоземельні і безземельні селяни 

йшли за більшовиками, прагнули встановити соціалістичний лад [3]. 

Правомірно визнати, що суттєва причина селянських виступів в Уманському повіті 

крилася в наявності великого землеволодіння з однієї сторони, та малоземельних і 

безземельних селянських господарств – з другої. Поряд з наявністю різних розмірів 

земельної власності, причина селянських виступів крилася в земельній політиці керівництва 

державних структур влади, які виникали в ході Української революції. Безпосередній вплив 

на настрої селянства мала продовольча політика властей, їх ставлення до соціальних потреб 

селянства. 

 З перших днів революції селянство вимагало від Центральної Ради провести земельну 

реформу, надати землю малоземельним та безземельним. Особливо відчутно звучали такі 

вимоги на селянських з’їздах, в заявах українських політичних партій.  

На Київському губернському селянському з’їзді, який проходив 27-28 квітня 1917 р. в 

прийнятій резолюції вказувалося, що приватна власність на землю на Україні повинна бути 

скасована і земля повинна перейти без викупу в Український земельний фонд, яким має 

порядкувати Український народний сейм. Категоричні вимоги щодо вирішення проблеми із 

землеволодінням звучали на селянських з’їздах, зборах і сходах сільських громад, що 

проходили в добу Центральної Ради в повітах, волостях та селах Уманщини. Есерівські 

підходи до реформування аграрних відносин на селі домінували на Уманському, 

Білоцерківському, Ніжинському, Канівському повітових селянських з’їздах. В жовтні 1917 р. 

Уманська селянська спілка в газеті «Вільна Україна» видрукувала свою програму. В ній 

висувалася вимога, щоб всі землі належали народові, і кожному, хто має право на земельний 

наділ. В цьому ж місяці відбулися збори Косенівської селянської спілки, на які прибуло 

понад 300 селян. Учасники зборів висловилися за ліквідацію власності на землю, а землю 

селянам мали наділити земельні комітети [6, с. 2]. 

Малоземельне і безземельне селянство надіялося, що нова влада вирішить їх сподівання 

на землю. Такі надії посилювалися з прийняттям Центральною Радою Третього універсалу. 

Влада відчувала натиск селянських мас, але впродовж 1917 року законодавчо не 

забезпечувала вирішення земельних відносин. Відсутність законодавчої бази сковувало 

діяльність земельних комітетів. Уманський земельний комітет визнавав, що від жителів села 

Роги щоденно поступають вимоги надати малоземельним і безземельним ділянки землі в 

орендне користування під ярий посів. Однак відсутність відповідних нормативних актів не 

дозволяли земельним комітетам задовольнити такі вимоги [7, с. 48-50].  

Селянство на першому етапі діяльності Центральної Ради надіялося, що нова влада 

вирішить земельні відносини, перетворить в життя свої обіцянки. Однак влада затягувала з 

земельною реформою, належним чином не реагувала на вимоги селянства. Така 

бездіяльність влади стала однією з причин того, що селяни здійснювали економічний тиск на 

землевласників, а далі переходити до більш радикальних дій. Фактичні матеріали свідчать, 

що з березня по серпень 1917 року на Уманщині селянами використовувалися різні форми 

економічного тиску на землевласників з метою зберегти за ними права власності на землю. 

Однак з часом селяни частіше переходили до силового самостійного захоплення 
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поміщицької землі. Малоземельні та безземельні селяни переходили до організованих дій, 

які сприяли руйнації існуючої системи землеволодіння.  

Селянські виступи турбували передусім владу на місцевому рівні. Саме вона відчувала 

руйнівний характер стихійних виступів селян і зверталася до центральної влади вживати 

адекватні дії. 17 листопада 1917 р. управитель Тальнівським маєтком княгині Долгорукої ї 

телеграфував київському губернському комісару, що селяни навколишніх сіл самочинно 

захоплюють землі, розкрадають корм і насильно знімають з роботи робітників і службовців. 

В телеграмі Уманського союзу землевласників Генеральному секретаріату внутрішніх справ 

УНР говорилося: «В результаті того, що населення неправильно зрозуміло універсал, 

захоплені всі маєтки Уманського району. Реквізований живий і мертвий інвентар і всі запаси, 

розкрадено корм, багато жилих будинків розгромлено і спалено. Просимо якомога швидше 

вжити заходів для припинення страшної анархії. Просимо виконати обіцянку прислати 

військову силу» [5, с. 2]. В зв’язку з таким проханням, міністр юстиції 6 травня 1917 р. 

звернувся до прокурора Уманського окружного суду з вимогою, щоб він в згоді з місцевою 

владою та громадськими організаціями не допускав ніяких насильств та захоплення чужих 

маєтків. Враховуючи таку ситуацію, командування штабу Київського військового округу для 

утихомирювання селянство направило в сільські регіони військові сили. Війська були 

розквартировані в багатьох повітах Київської губернії. В Уманському повіті було 

розквартировано військову частину в кількості 200 воїнів. Військові частини поряд з 

охороною цукрових, винокурних і винних заводів мали завдання утихомирювати селянство, 

захищати власність від захоплення і погромів [6, арк. 1]. 

Становище селянства Уманщини ускладнювало не тільки невирішеність характеру 

землекористування, але й викачування з села хліба та іншого продовольства, що розпочалося 

в роки Першої світової війни і тривало в часи революції. З березня 1917 року за законом 

Тимчасового уряду «Про передачу хліба у порядкування держави» на Україні 

запроваджувалася хлібна монополія, яка передбачала передачу всіх « лишків» харчів державі 

за мізерними твердими цінами. Держава купувала хліб в Уманському повіті за 3 крб. за пуд, 

а перекупники продавали за 15 крб. Генеральний секретаріат УНР вважав хліб власністю 

держави і зобов’язував земельні комітети, продовольчі комітети реквізувати хліб у селян.  

Особливо становище з продовольством загострилося у зв’язку з появою в Україні 

півмільйонної німецької та австро-угорської армії. 

В березні 1918 р. майже в усіх селах Уманщини були створені особливі комісії по 

відчуженню лишків зернових, фуражних і м’ясних продуктів. Справа дійшла того, що владні 

інструкції визначали харчові норми як для людей, так і для годування скотини і засіву полів. 

Для примусового вилучення хліба, м’яса, фуражу та іншого продовольства у розпорядження 

комісій надавалася військова сила. Крім того, у селах, які відмовлялися здавати харчі, не 

надходила мануфактура, взуття, залізо, цвяхи, шкіра, машини, гас, сірники. На початку 

квітня 1918 р. Уманський повітовий комісар отримав розпорядження Міністерства 

внутрішніх справ, в якому наказувалося повітовому комісару давати всіляку допомогу, 

включно і збройну силу, районним уповноваженим та повітовій продовольчій комісії щодо 

реквізиції хліба і фуражу у селянства. 

На весні 1918 року більшості повіті Київщини серйозно загострилася продовольча криза. 

В регіоні, який славився добротними врожаями зернових, не вистачало хліба. Так, в 

містечках Уманщини купити хліба, біля пекарень вже в 11-12 годин вечора появлялися 

великі черги переважно із малолітніх дітей та людей похилого віку. Вони чекали до 7-8 

годин ранку, коли відкривалися пекарні і розпочинався продаж хліба Одна з  причин 

продовольчої кризи крилася в тому, що внутрішня політика і при Центральній Раді і при 

більшовиках була пов’язана з вилученням у населення хлібних та продовольчих  запасів. 

Наступна причина крилася в тому, що німецька військова адміністрація безпосередньо 

втручалася в заготівлю та вилучення зерна. На нараді Уманського хлібного бюро, що 

проходила на початку вересня 1918 р. представник німецької фірми доктор Г. Мейзель, який 

спеціально відав у Київській губернії заготівлею зерна, заявив, що землевласники повинні 
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здавати хлібному бюро весь свій урожай, а не частину його, як до цього відбувалося [7, с. 48-

50].   

Під тиском партії українських есерів та Селянської спілки Центральна Рада в січні 1918 

року прийняла земельний закон. Він передбачав вилучити землю у поміщиків і передати її 

малоземельним і безземельним селянам. Однак, проведення в життя цього закону 

затягувалося. В більшості сіл Уманщини ігнорувався принцип розподілу землі, передбачений 

законами УНР. Для її утримання в трудове користування малоземельні та безземельні селяни 

мали подати заяву до сільських управ, а останні мали включити бажаючих в спеціальні 

списки. Після цього списки мали затвердити сільські сходи і передавати до волосного 

земельного комітету. Процедура передбачала право селян оскаржити рішення земельного 

комітету тощо. Однак в зв’язку з наступом більшовицьких військ, евакуацією Центральної 

Ради цей принцип підготовки виконання рішень земельного закону не набрав широкого 

поширення. З витісненням більшовицьких військ і повернення до Києва Центральної Ради 

селяни вимагали від владних структур прискорити земельну реформу. Уманська повітова 

земельна управа в квітні 1918 р. прийняла рішення, що безземельні селяни до проведення в 

життя  земельного закону мали отримати тимчасово 0,5 десятин землі на одного дорослого і 

0,25 – на малолітнього. Не більше 3-х десятин землі мали отримати додатково сім’ї, які вже 

мали 3,5 десятин. Таку ж ділянку землі передбачено надати особам, які займалися ремеслом 

або торгівлею. Особи, які здавали ділянки землі в оренду на тривалий термін отримували по 

3 десятини. В ряді сіл по іншому підходили до розподілу землі. В селі Кочержинці 

Уманського повіту на загальних зборах селян було вирішено поділити землю в 1918 році 

наступним чином: на одну душу виділити по 5 десятин [8, арк.1]. 

Отже, в добу Центральної Ради земельне питання не було вирішене. І це було основною 

причиною виступів селянства.  

 Особливо велике невдоволення в селянства України викликала земельна політика 

Гетьманату. Гетьман П.Скоропадський ліквідував земельні комітети, сформовані при 

Центральній Раді. На їх місці були створені органи Української Держави – земельні комісії. 

Водночас із земельними комісіями Рада міністрів створила тимчасові повітові та губернські 

земельно-ліквідаційні комісії. В серпні 1918 р. розпочала свою діяльність Уманська повітова 

тимчасова земельно-ліквідаційна комісія. Її очолив повітовий староста Михайлов. Земельно-

ліквідаційні комісії переглядали всі справи, пов’язані з діяльністю колишніх земельних 

комітетів, земельних відділів, Рад робітничих, селянських депутатів та інших організацій. 

Встановлювався і порядок розгляду заяв про відновлення порушеного землеволодіння чи 

землекористування. Одним із перших подав заяву до Уманської ліквідаційної комісії 

землевласник Журавський. Він звинувачував селян у пограбуванні майна, яке йому належало 

дев’яти селах  повіту. Поміщик вимагав, щоб комісія заставила селян повернути майно і 

відшкодувати йому втрати [9, с. 33-37]. 

На початку червня 1918 р. у Звенигородському та Таращанському повітах виникло повстання, 

в якому взяло участь до 30 тисяч селян. Серед повсталих знаходилися і селяни Уманського повіту. 

Газета «Союз» у статті «Події на Звенигородщині та Уманщині» 20 червня 1918 р. писала, що 

повстання розпочалося в районі станції Розсоховатка, де місцеві селяни, щоб не допустити до себе 

німецькі війська, розібрали залізничну колію.  Повстанці були озброєні ручними бомбами, 

кулеметами, рушницями і просто сокирами та лопатами. Газета «Одесская мысль» повідомляла в 

замітці «Ликвидация  повстанческого движения», що командуючим військами Уманського повіту 

вживаються заходи для ліквідації повстанського загону, який нараховував близько 6 тис. чол. і діяв 

між станціями Вільшанка-Миронівка. Щоб стимулювати цю боротьбу, командуючий військами 

оголосив винагороду в 100 крб. за затримання ватажка повстанського руху, колишнього 

Звенигородського коменданта [10, с. 3]. 

Недостатня підготовка повсталих, елементи стихійності, слабкий зв’язок між повітами 

Київщини та з початком жнив  турботи селян про збір врожаю ослабили антинімецький і 

антигетьманський виступ вільного козацтва і селян. Декілька німецьких полків, озброєних 

артилерією погасили вогнища повстання на Уманщині. 
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Учасники повстання зазнали жорстоких репресій. Уманська повітова варта, затримуючи 

учасників повстання та невдоволених режимом, передавала їх німецькій комендатурі, яка, в свою 

чергу, відправляла до військово-польового суду. 

Німецький полковник Ганка, що обіймав посаду уманського коменданта називав повстанців 

«темними і безвідповідальними особами». Разом з цим,  закликав населення до повного спокою. 

Наказ погрожував тим, що всякі виступи, спрямовані на порушення порядку і спокою, будуть 

всіма засобами рішуче придушуватися. А особи, які поширюють брехливі чутки, належать 

негайному арешту, доставки їх німецькому коменданту з послідуючою передачею німецькому 

військово-польовому суду [11, с. 2]. Газета «Уманське слово» в інформації «Положение в уезде» 

повідомляла про неспокій в селах Іваньки, Крачковка, Попівка, де «розміщені банди більшовиків» 

[12, с.1]. 

Невдоволення і протест проти внутрішньої політики уряду гетьманату проявлялося і в тому, 

що селяни самостійно усували на місцях осіб, які призначалися владою на керівні посади. 

Уманський староста в серпні 1918 р. визнавав, що в багатьох селах повіту без його відома селяни 

на своїх сходах зміщали старост і заміняли їх іншими виборними особами [13, с. 4]. 

Для припинення виступів повстанців влада здійснює репресивні кроки. Повітовий староста 

видав циркуляр, який зобов’язував населення здати Державній варті наявну зброю. Звучало 

попередження тим, хто його не здасть: їм загрожувала смертна кара.  Сільським товариствам  

влада надавала право визначати селян, які схильні до виступів і приймати рішення про їх висилку 

за межі села. В своїх рішеннях сільські товариства мали вказати обставини висилки, а копії рішень 

надсилати повітовому старості [14, с. 3].  

Дотримуючись соціалістичних принципів власності, Директорія прийняла закон про землю 

в УНР від 8 січня 1919 р. Згідно закону в державі скасовувалася приватна власність на  всі землі 

з їх водами, надземними і підземними природними багатствами та лісами, передбачав перехід їх 

до загальнонародної власності. На основі обнародуваного закону про землю земельні комітети, 

що існували при Гетьманату, реорганізовані в повітові земельні управи. Уманська земельна 

управа, посилаючись на закон, заявляла, що площі з висококультурним хліборобством не 

повинні дробитися, а мають переходити до трудових спілок, які будуть створені в перспективі. 

Вже через два місяці після ухвали земельного закону погіршилися умови передачі землі у 

тимчасове користування бідним селянам.  Повітові ради Київщини заборонили поміщикам 

продавати сільськогосподарську продукцію, здійснювали націоналізацію приватної власності. 

Справа доходила до того, що влада передавала до суду справи тих поміщиків, які наважувалися 

продавати вирощене на власних землях. В селі Поташ Мошурівської волості в лютому 1919 р. 

була заведена справа на орендатора Дров’яновського з те, що він продав скирту ярової соломи. 

Представник комісара постачання Уманщини М. Грейберг зробив висновок: «Солома вся взята 

на облік і поміщик не мав права продавати. ...виноватого притягти до відповідальності за 

продаж державного майна» [15, арк. 2]. 

Порівняно з гетьманською владою, Директорія в перші місяці своєї діяльності значно 

полегшила українському селянству хлібну повинність.  

 Більшовицькі органи влади реалізовували курс на усуспільнення сільського 

господарства, на створення колективних форм господарювання. В реалізації свого курсу 

більшовики спиралися на комітети бідноти. Перші трудові комуни на Уманщині стали 

організовуватися в квітні 1919 р. в районі міста Тального [16, с.1]. В червні 1919 р. в 

Уманському повіті було засновано 15 комун, на початку липня – 25. Христинівська трудова 

комуна була створена з учнів, учителів та працівників-залізничників [17, с.3]. Колективні 

господарства на Уманщині (як і взагалі на Україні) організовувалися без врахування 

конкретних умов, з порушенням принципу добровільності.  Газета  «Червона зоря», 

аналізуючи ситуацію в Оксанинській волості на Уманщині, відмітила, що «відношення селян 

до радянської влади співчуваюче, вороже – до комун». А далі зазначала, що під час 

повстання виступили проти комуни 30 чоловік в селі Небелівка, 40 чол. – в Оксаниної, 20 – в 

Нерубайки [18, с. 1].  В практичній діяльності більшовики негативно ставилися до заможної 

частини селянства, називаючи їх „хижаками”, «бандитами», «експлуататорами». Газета 
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«Комуніст», розповідаючи про тогочасні з’їзди та збори селян визнавали, що на них 

«особливо яскраво виявилась сліпа ненависть заможного селянства до комун і комунізму» 

[19, с. 2]. 

Таким чином, владні структури (1917-1920 рр.) із запізненням реагували на настрої 

селянства, проявляли непослідовність у задоволенні потреб збіднілого населення, що 

призвело до переходу селянства до більш радикальних дій – безземельне селянство стало 

переходити від мирних вимог до захоплення поміщицьких маєтків та їх земельних наділів.   

 

Дудник Е.В. Крестьянское движение на Уманщине в годы Украинской революции 

(1917-1920 гг.). 

Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты аграрной политики 

структур власти в годы Украинской революции (1917-1920 гг.). Сделан анализ причин, 

составляющих, масштабы крестьянского сопротивления в Уманском уезде Киевской 

губернии в период революционных процесов. Рассматривается течение крестьянского 

движения на територии Уманщины. Подчёркивается закономерность общих тенденций и 

выделяются особенности локального характера. Материалы представлены в статье 

дополняют региональную историю. Для изучения темы использована периодическая печать 

той эпохи. 

Ключевые слова: аграрная политика, земельная реформа, социальное положение 

крестьянства, крестьянское движение, Уманщина, уездная власть.  

 

Dudnyk E.V. Peasant motion in Uman in the years of the Ukrainian revolution (1917-1920). 

Abstract: In the article examined the basic aspects of agrarian politics of structures of power 

in the years of Ukrainian revolution (1917-1920). The flow of peasant motion is examined in Uman 

District. The analysis of reasons, constituents, and scales of peasant motion was done in the Uman 

District of Kyiv province during revolutionary processes. It emphasizes regularity of the general 

tendencies and features of local character are marked out. Materials are presented in article 

supplement regional history. For study this theme was used periodic printing of that epoch.  

Key words: agrarian policy, land reform, social position of peasantry, peasant motion, Uman 

district power. 
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THE DEPICTION  OF THE EVERYDAY LIFE OF UMAN CITIZENS IN 

EGODOKUMENTS OF  NADIYA SUROVTSEVA AND PETRO KURINNYI (the first 

decade of the 20th century) 

 

The reception of Uman citizens’ everyday life in the documents of Nadiya Surovtseva and 

Petro Kurinnyi has been revealed. Memoirs are the important sources in the study of 

historiography regional aspect of the past through the prism of the author's subjective perception. 

The author could confirm or refute the official point of view on certain facts or show the situation 

from a completely different angle. Memoirs and diaries belong to different genres of memoir 

literature, but they have common image of the events participant. Nadiya Surovtseva (1896 - 1985) 

and Petro Kurinnyi (1852 - 1931) were the participants of Uman events in the first decade of the 

20th century. They left the dokuments where that period events had been described. The comparative 

analysis of “Memories” by N. Surovtseva and diaries by Petro Kurinnyi with gender perspective to 

reconstruction of Uman citizens’ everyday life peculiarities allows to find the common and 

distinctive features in memoirist of all ages and sexes in different genres memoir works. 

Key words: Petro Kurinnyi, Nadiya Surovtseva, Uman, everyday life, memoirs, diaries. 

 

Autobiographical texts have always been and remain one of the factors of the spiritual self-

expression of the nation, witness testimony of important, determinative or trivial, but less 

interesting and fascinating events of the past. Exactly due to this unique genre it is possible to trace 

advancement of public opinion, because in a memorialist, as in the element of national culture and 

document of individuality, the different factors of existence are integrated and mastered. For today 

artistically-documentary works and epistolium acquire the value of the sociocultural phenomenon, 

that in his reflection the problem of personality oozes in history. Egodocuments can be counted at 

the same time and by an original certificate evolutions of national consciousness, that present in the 

condensated form the specific of development of whole people on the certain span of time. In 

historical science, memoirry is still treated as a kind of documentary literature, and not as a literary 

genre, because for the researcher of the past, the fact that in a memoir literature there is a 

journalistic or chronicle of the views of a participant in a sociopolitical, social, literary, artistic, 

military or everyday life  life of events, personality, processes, phenomena, etc., whose 

contemporary he was, or their translation on the basis of information obtained from eyewitnesses 

and others [10]. Although memoirs have peculiar genre features, in particular subjectivity, however, 

the appeal is still dominant to the facts of history, elements of documentary, dual, and therefore - a 

versatile point of view on events, etc. [4, p.  9]. In a memoir, the author, who at the same time is a 

narrator, acts primarily as a witness of narrative history.  Thus, the actual memoir work can be 

perceived as a personal document, living testimony [4]. 

Memoirism is a kind of metazanjar education, and memoirs are understood as a kind of 

documentary literature, "subjective comprehension of certain historical events or life paths of a 
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particular historical figure, carried out by the writer in an artistic form with the involvement of 

genuine documents of his time, a deep correlation of his own spiritual experience with the inner  the 

world of heroes, the social and psychological nature of their actions "[2, p.  333]. 

The multitude of approaches to the interpretation and understanding of the notion of 

memoirs is due to the lack of a unified classification of genres of memoirs. Each researcher offers 

his own classification, for example: autobiography, letter, diary, notebook of the writer, notes, 

essay, literary portrait, literary obituary, novel, novel, essay [1, p.  47]. 

During the last twenty years, the artistic heritage of memoirists, who for a long time 

remained on the margins of scientific study, returned to Ukrainian culture and history.  Among 

them, the names of the Umanchants of Petro Kurinyi (1852 - 1931) and Nadia Surovtsova (1896 - 

1985), the first of which are the author of the diaries "Uman and Umanchany eyes P.F.  Kurinyi 

"(2013; 2014) [6 - 7], and the second - the book" Memoirs "(1996) [5]. Diary entries by Petro 

Kurinyi, a famous Uman lawyer, a public and cooperative figure, cover 1898 - 1919, 1921, 1922, 

1925 - 1926, 1928 - 1929, and therefore, chronologically, the first decade of the twentieth century.  

- coincides with the memoirs of Nadia Surovtsova after her move to Uman and to study in St. 

Petersburg.  We aim to carry out a comparative analysis of the above mentioned documents in terms 

of the gender approach and compare the feminine and masculine perception of N. Sourovtsov and 

P. Kurin to life and life of the Umanians in the first decade of the twentieth century. Nadia 

Surovtsova, a public-political activist, writer, journalist, historian-ethnographer, was born in Kyiv in 

1896 in the family of a lawyer Vitaly Surovtsov and a teacher Anna Surovtsova.  However, due to 

financial problems, as well as the mother's desire to pull a man out of a circle of radical comrades, 

first Vitaliy Petrovich, and then Anna Ivanivna with her little daughter moved to Uman in 1902. 

The provincial town of Uman was like "on the edge of the world, because the train is not going 

anywhere else", cozy, the county: steamboats, smoking on roads, Dvirtseva street, Nikolaivska, 

Kyiv - such a six-year-old Nadyuk Surovtsova remembered a town where she along with  parents 

moved to live after a fussy, wobbly, crowded Kyiv.  Everything seemed simple and monotonous 

until the girl saw Sofiyivka!  This man-made Uman's miracle has made an unforgettable impression 

on the girl, as well as on everyone who has been here and over the last hundred years. The 

Surovtsev family settled first in a three-storied building of Ditlovich on the central street of 

Mykolaiv, where a year before his father lived, and subsequently moved to a new apartment on the 

Police Street, owned by the Konofaysky Jew. 

Anna Ivanivna settled down to teach at the junior class of the local women's gymnasium 

(now Uman school-gymnasium number 2), since she did not have a higher education, and her father 

worked as a beginner attorney with a poorly-qualified clientele - a peasantry.  The fact was that in 

Uman the law consisted mainly of Poles, among Ukrainian lawyers were only Suvortsov and 

Kostenko.  Pani-Poles went to "their" lawyers, in addition, Jewish factors "supplied" potential 

clients to the lawyers with whom they collaborated, and received a certain percentage-fee for this.  

Orthodox, and on the Right Bank - even a peasantry without rights was appealing to Vitaly 

Petrovich, whom he often defended for free. 

In the diaries of P. Kurinyi, who also was a lawyer in education and had many years of 

practice, also refers to a client base in Uman's lawyers.  The author reacted harshly to any 

manifestations of injustice, abuse and unfair performance of his duties, and also heaved for the fate 

of the poor and insulted laborers who wanted to receive professional assistance from lawyers, and 

those who treated them adversely and obediently. In his opinion, such a lawyer belonged to the head 

of the Congress of Peace Mediators Mr. Shymansky, who "led the peasant business to be extremely 

unfair, and most importantly - arbitrarily.  If the peasant is defenseless - then by the injustice of the 

nearest bosses, but if the actions of the bosses lack the legitimacy, then you will not find the truth. 

Hence the dissatisfaction of the peasants with their position is "[7, p.  54], - a memoirist comes to 

this conclusion.  And this idea permeates his thinking about the causes and preconditions of the 

complex not only economic-political, but also moral and ethical situation and indignation among 

the peasantry in the Russian Empire on the eve of the first bourgeois revolution. In the context of 

talking about professional activity, there are repeated entries on material support for lawyers.  
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According to Nadezhda Vitalievna, the official salary of a lawyer in the early twentieth century.  

was thirty rubles - so all the average civil servants lived then. Peter Kurninyi also quite often 

mentioned in his diaries that not only the material provision from the side of the state was 

negligible, but also the clients themselves were often unfair: after the case was won, they escaped 

without paying the cost of services.  One of them was Borzhskovsky, who was accused of stealing 

oats. P.Kurinnyi remarked with resentment: "Borzhskovsky defended him (in court - Author), but 

Borzhskovsky himself took off and did not pay.  That's how our works are valued and what are the 

customs, and we blunder our every bastard in court, we care for the well-being of "everyone", 

whereas this one thinks, as it were, to inflate his defender "[7, p.  52]. In the educational sphere, 

there were also their successes and their problems.  So, Mrs. Surovtsov found a friend in her new 

city - Vera Khristoforivna Donenberg and Zinaida Konstantinov and took an active part in the 

Sunday school, in organizing theme nights, amateur theater performances.  Instead, Vitaliy 

Petrovich, like in Kyiv, was acquainted with the progressive part of the liberal intelligentsia - 

Semen Romanovich Frankel (later he was elected deputy to the first State Duma), Vasyl Ivanovich 

Kudrytsky, Ivan Pylypovych Zakharyev and others. On the students of the public schools, P. 

Kurninyi recalls in connection with the celebration of the birthday of Empress Maria Feodorivna 

(November 14): "<...> around the folk school flags, <...> and the students are arranged in a row on 

the street, small and almost all  in the black scrolls "[7, p.  47].  In addition, the author of the diaries 

is concerned that even talented students from poor families are not able to obtain proper education 

in the absence of money: "<...> It is impossible to reach the light of science for the poor.  In our 

gymnasium it is excluded for non-payment of the board of 20 students.  Woe is close to our 

commoner, deprived of poverty, the opportunity to receive education "[7, p.  54]. 

As for Nadiya Surovtsova, she was educated in a local gymnasium.  Moreover, in the new 

seven-room apartment, Anna Ivanovna took the lodger, the daughters of the priest - Nina and 

Natalka, with whom the girl became interested, and then she also studied in one class.  At first 

Nadiyka practiced at home, and then he entered the second grade of the gymnasium (today in one of 

the classes students and teachers of the gymnasium prepared a great booth dedicated to N. 

Surovtsov). The day at the young gymnastics was very tense: in addition to classes in the 

gymnasium, they still went to the music school, then played the piano.  Hope, that she reproached 

herself because of the lack of vocal data, played classical compositions for her mother and 

Ukrainian songs for her father.  She has since childhood been familiar with the scores with the 

operas Lysenko, Stitsenko, Demutsky and others.  In the evenings I had to read a lot for Vitaly 

Petrovich, because his vision was much worse after illness and surgery, and Anna Ivanovna was 

busy checking the notebooks.  

P. Kurinnyi, as can be seen from the diaries, visited the church almost weekly, and after 

service - a school where folk lectures were held: "At school a lot of the public is a shower of 300.  

Petrushevsky and Y.L.Kramarenko  The first one is "On the invasion of the Tatars, and the second -

" Candle "of Tolstoy" [7, p.  36], "O.  John Korchinsky read about subjugation of Siberia, and Mr. 

Laschenko about agriculture "[7, p.  37], "Basil Krylov" [7, p.  38], "On the verge of death" and "12 

year" [7, p.  39], "On the Week of Entrance (in the Temple) to Jerusalem of Jesus", "The Teacher 

from Danilov" and "The Tale of the Merchant of Stalope", "On Love for the Animals" [7, p.  41] 

and others. Nadyskaya Surovtsova also actively engaged in self-education, read a lot - "all that is 

suitable for a child in a progressive family" [5, p.  35] - fashionable then "Russian wealth", 

"Bulletin of foreign literature".  Hryhoriy Kurindin, a teacher-step-by-step teacher who directed the 

reader's interests of his students and greatly contributed to the formation of their social ideals, was a 

teacher of literature Grigoriy Nikolayevich Kurindin.  It was him, a favorite of the active 

gymnasium group of youth, who was arrested and sentenced to a year of imprisonment for the 

revolutionary propaganda and distribution among schoolchildren of illegal literature.  This event 

had a depressing impression on everyone, and especially on Nadyuk, who deeply sympathized with 

the mentor teacher and considered him a revolutionary mercenary, something like the Decembrists 

[5, p.  35]. The punishment of G. Kurindin served in the Uman prison, and the sixteen-year-old girl, 

together with the teacher Kira Ivanovna Danilova, carried his programs, surrounded her attention.  
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Nadezhda Vitalievna "did her first steps in prison" and "did not know that such a significant part of 

her life would go beyond the bars" [5, p.  35]. P. Kurinnyi, as he was a lawyer, thinking about the 

horrible consequences of staying in prison, in particular minors or young people, in connection with 

the criminal proceedings in court against young boys who were accused of theft: "In a Criminal 

court is my case against the Litvinyuk, etc. (the guys from the village Horodnytsia) to better 

Rozhkov <...>. Also a prank and now the young people throw a fair scmu and go sit with hardened 

teachers of the adventures and crimes... Prison is a school for corruption of youth <...>. Sow the 

seeds of a jury of criminals will grow, the fruits will be <...>" [7, p. 51]. Pyotr Fyodorovich was 

convinced that only education is key to ensuring that people who will know their rights and 

responsibilities, will not commit crimes, and therefore the relevant explanatory work should be 

carried out in Sunday schools, gymnasiums and lyceums, during services in the Church. Among the 

teachers of the gymnasium, where N. Surovtsov studied, it was such an inspiration that D. 

Scherbakivsky was a "famous ethnographer, archaeologist, museum scientist" [8, p.  137].  Danilo 

Mikhailovich, as well as other teachers and students, despite the Russian-speaking environment of 

the gymnasium, were indifferent to the fate of their native people, culture, language.  They actively 

engaged in ethnographic work, admired folk art, studied the history of their native land, Ukrainian 

literature, tried to introduce the Ukrainian language into the daily life of the intelligentsia. Around 

D. Shcherbakivsky, a group of boys and girls rushed through the idea of "science for science", 

"Ukrainianization of education and leisure".  Music, reading aloud, literary evenings, inflammatory 

controversy - a fragment of the development of thought that was present in the everyday life of N. 

Sourovtsova.  The youth lived an intense spiritual life.  Enthusiasts traveled to the homeland of 

Taras Shevchenko, visited Chernecha Mountain more than once.  Gaddy was pleased to participate 

in these events, because in the Surovtsev family in general, the cult of Kobzar reigned.   

However, adults and children feel tension in society, lived in anticipation of change and 

confrontation. 

Around D. Shcherbakivsky, a group of boys and girls rushed through the idea of "science for 

science", "Ukrainianization of education and leisure".  Music, reading aloud, literary evenings, 

inflammatory controversy - a fragment of the development of thought that was present in the 

everyday life of N. Sourovtsova.  The youth lived an intense spiritual life.  Enthusiasts traveled to 

the homeland of Taras Shevchenko, visited Chernecha Mountain more than once.  Gaddy was 

pleased to participate in these events, because in the Surovtsev family in general, the cult of Kobzar 

reigned. However, adults and children feel tension in society, lived in anticipation of change and 

confrontation. 

Petro Kurinnyi also seriously worried about the situation, especially in the countryside.  Not 

only his acquaintances, but he himself was convinced that "in the villages is now a great dissolution 

of the peasant crowd <...>.  Self-government, seizure, kidnapping of someone else's property, 

violence, rudeness and all sorts of misery make it impossible for them to be neighbors, and the 

farther, the worse "[7, p.  51].  Rhetorically-doomed on the eve of 1905-1907, the question-

prophylaxis sounds: "What's going to happen next, just scary to think" [7, p.  51]. However, the 

cause of these phenomena, P. Kurinnyi perfectly understood and even outlined the prospects for 

improving the situation in the villages of Uman county: "It's really scary (think - aut.), If the 

educational level of the rural environment is not raised.  Unfortunately, the rural intelligentsia is 

only sad, and reproaches, and to help the cause of public education, something is not visible to 

anyone, although she is more than one who gets from rural disorder "[7, p.  51]. The memoirist 

observed and fixed in his birthrights the growth of anti-panian sentiment among peasants, an 

example of which may be an unpleasant story with the destruction of the property of a sugar plant in 

the village.  Maydanetsky peasants: "The peasants have smashed their ... What is it a gentleman, 

when it is ours!  And the ladies took him!  Earned for our work!  And our land ... If they do not give 

voluntarily, then we will take the baton and take it ourselves "[7, p.  54]. The author himself was 

categorically against this solution, insisted that everything be solved peacefully and in accordance 

with the law. Already in December 1905, a few years after the events, the peasants of Uman district, 

residents of the city, and even soldiers of military units, settled in Uman, were covered with 
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revolutionary propaganda.  During the pogroms, organized by the peasants "masters and Jews", 

Vitaly Petrovich, as at one time Petro Fedorovich, persuaded the rebels not to mock the Umans, but 

angry seekers of justice almost did not deal with the speaker himself.  V. Surovtsov had to save not 

only his life, but also to hide a family from a local priest.  It was very dangerous for Nadya, who 

was ill, and only thanks to the doctor Frenkel she managed to save.  After this, Surovtsov family 

moved to the Round House on Sadovaya Street. 

The women's gymnasium, which the girl graduated in 1912 with a gold medal, was seven 

years old, and to enter the higher educational institution, it was necessary to pass the exam on the 

certificate of maturity (matur) in the male gymnasium.  Vitaly Petrovich helped his daughter 

prepare a Latin language, and the teacher of the commercial school Felix Krai - mathematics.  Hope 

grabbed heavy objects stubbornly and stubbornly, for which she was rewarded: she did all the 

exams on "excellent".  But this did not help the girl in her desire to obtain higher education - the 

path to women for university was closed at the time laws.  

Instead, there were Bestuzhevsky higher female courses in St. Petersburg, which were 

equated with higher education.  Hope flashed by the desire to become a tick.  The father put an 

ultimatum to his daughter: either the Kiev University and his financial help, or Petersburg, but 

without support from the family side.  The dispute interfered with mother.  She helped her daughter 

to get a certificate of political confidence in the Kyiv Governor-General, she took Nadyu to her 

apartment in St. Petersburg, found her a home and promised to send fifty rubles a month for 

maintenance.  Over the next four years, Nadezhda Surovtsova studied at the Faculty of History of 

Women, and in a few years she defended her doctoral dissertation in Vienna and became the first 

female doctor of philosophy.  At that time, Peter Kurinin suffered from hunger, cold, lack of money 

in the post-war and post-revolutionary Uman, heavily ill and painfully worried about the coming to 

power of the Bolsheviks. Consequently, in the memoirs of the Umanians-fellow countrymen of Petr 

Kurin (diaries) and Nadiya Surovtsova (memoirs) contains valuable information of the regional 

nature related to the description of life and life of the city's residents in the first decade of the 

twentieth century.  P. Kurinyi and N. Sovttsov's father, Vitaliy Petrovich, were lawyers, so both 

authors paid special attention to issues of material support, client base, professional qualifications of 

lawyers.  In addition, memoirs refer to Sunday schools and the secondary education of children as 

special and mandatory prerequisites for improving the crime situation in the city. At the same time, 

N.Surovtsova described in more detail and versatility the studies at the gymnasium, characterized 

the teachers, mentioned their fates, described the family traditions, whereas P. Kurninyu, in almost 

every diary, concentrated his attention on his visit to the church service, Sunday school, tea,  as well 

as readers, even lists books that were offered to the audience.  He considers the reason for 

dissatisfaction among the peasantry, which grew on the eve of the revolution of 1905-1907, 

poverty, ignorance and lack of legal culture among peasants, as well as intentions to "take away" 

their masters by force. Nadezhda Surovtsova, as she was still a child at that time, does not manage 

to identify the causes, but tells about the course of the uprising, the Jewish pogroms and the 

reluctance of the peasants to listen to the requests not to commit massacres against the inhabitants 

of the city.  As a result, acquaintance with the versatile texts of the memoirs of literature by P. 

Kurinyi and N. Surovtsova makes it possible to objectively represent the everyday life of the 

Umantas in the defined period. 
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Кривошея І.І., Якименко Л.М. Змалювання повсякденного життя уманчан в 

егодокументах Надії Суровцової та Петра Курінного (перше десятиліття ХХ ст.). 

У статті розглянуто відображення повсякденного життя уманчан очевидцями-

мемуаристами Надією Суровцовою та Петром Курінним в егодокументах – спогадах і 

щоденниках. Мемуари – важливе історіографічне джерело в дослідженні краєзнавчого 

аспекту історичного минулого крізь призму суб’єктивного сприйняття автора, здатного 

спростувати чи підтвердити офіційну точку зору на певні факти або ж показати ситуацію 

під абсолютно іншим кутом зору. Спогади та щоденники хоча й належать до різних жанрів 

мемуарної літератури, проте їх ріднить наявність образу учасника подій. Такими 

учасниками подій в Умані в перше десятиліття ХХ ст. були Надія Суровцова (1896 – 1985) 

та Петро Курінний (1852 – 1931), котрі залишили по собі егодокументи, у котрих 

висвітлено цей період. Порівняльний аналіз «Спогадів» Н. Суровцової та щоденників Перта 

Курінного з точки зору гендерного підходу до відтворення особливостей побуту й 

повсякденного життя уманчан дає змогу з’ясувати наявність спільних і відмінних рис у 

текстах мемуаристів різного віку, різної статі в різножанрових мемуарних творах. 

Ключові слова: Петро Курінний, Надія Суровцова, Умань, повсякденне життя, 

мемуари, щоденники. 

 

Кривошея И.И., Якименко Л.Н. Описание повседневной жизни уманчан в 

эгодокументах Надежды Суровцовой и Петра Куринного (первое десятилетие ХХ в.).  

В статье рассмотрено отображение повседневной жизни уманчан мемуаристами-

очевидцами Петром Куринным и Надеждой Суровцовой. Мемуары – важный 

историографический источник в исследовании исторических событий сквозь призму 

субъективного восприятия автора-очевидца, способного опровергнуть или подтвердить 

официальную точку зрения на некоторые факты, или же показать ситуацию в другом 

ракурсе. Воспоминания и дневники хотя и принадлежат к разным жанрам мемуарной 

литературы, но их роднит наличие образа участника событий. Такими участниками 

событий в Умани в первове десятилетие ХХ в. были Надежда Суровцова (1896 – 1985) и 

Петр Куринной (1852 – 1931), в которых представлен именно этот период. Сравнительный 

анализ «Воспоминаний» Н. Суровцовой и дневников П. Куринного с точки зрения гендерного 

http://www.history.org.ua/?termin=Memuarystyka
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подхода позволил проследить наличие особенностей в освещении быта и повседневной 

жизни в Умани мемуаристами разного возраста, разного пола в разножанровых мемуарных 

текстах. 

Ключевые слова: Петр Куринной, Надежда Суровцова, Умань, повседневная жизнь, 

мемуари, дневники.  

 

 
УДК(94+37)(477.46) «17/19» 

А. В. Кукуруза 

СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УМАНІ  

ХVІІІ – ПОЧ. ХХ СТОЛІТТЯ 
 

Анотація: У статті проаналізовано процес розвитку шкільництва міста протягом 

ХVІІІ – поч. ХХ ст., уточнено роки  відкриття навчальних закладів, відслідковано постійне 

зростання освітнього рівня шкіл. З’ясовано навчальні дисципліни, які вивчалися в навчальних 

закладах досліджуваного періоду, якість їх викладання, прагнення населення до освіти, 

кількісний склад учнів. Вказано на вартість навчання в комерційних училищах. Простежено 

динаміку поліпшення освітнього процесу в краї.  

Ключові слова: уніатство, семінарія, школа, училище, пансіонат, гімназія, авдиторії, 

ератки, парафіяльні школи, повітові школи, «ВНУ-1», «ВНУ-2». 

 

Історична місія школи зумовлена особливостями суспільно-політичного, економічного, 

культурного і духовного життя народу у відповідні періоди. Українська школа – 

найважливіший елемент держави у формуванні інтелектуального потенціалу нації – має свої 

давні витоки і традиції.  

Звернення до історії розвитку освіти і шкільництва дає можливість проаналізувати 

здобутки сучасності, порівняти досягнення освіти з викликами цивілізаційних зрушень. 

Ознайомлення з історико-педагогічною спадщиною нашого міста в умовах формування нової 

системи освіти молоді набуває особливої актуальності, тому що історія розвитку освіти в м. 

Умань відтворює всі історичні події, що сталися в Україні протягом кількох століть. 

Метою даної статті є висвітлення процесу становлення системи освіти в Умані ХVІІІ - 

поч. ХХ ст., так як саме у цей час формувалася освітня мережа Уманщини. 

Намагаючись перетворити Умань на центр уніатства в регіоні, Францишек Салезій 

Потоцький у 1762-1763 рр. ініціював та фінансово підтримував у місті кількамісячну 

семінарію, що готувала уніатських та «перекваліфіковувала» православних священиків. Її 

очолив єпископ Белзький та Холмський М. Рило. З цієї семінарії вийшло 150 священиків для 

церков Уманщини. Через два роки в Умані за сприянні Потоцького було відкрито 

Базиліанський монастир, а в 1766 році – школу при ньому. За задумом її творців, школа при 

Базиліанському монастирі мала бути загальноосвітнім шестикласним училищем. У 1776 році 

до Умані прибули перші базиліани: Гераклій Костецький (ректор монастиря та місії), Ян 

Левицький (віце-ректор), Євстафій Тарнавський, Загорський та ін. Відповідно до установчої 

«ерекції» при монастирі мусило бути 14 базиліанів (ченців), 4 місіонери, 4 професори та ін., а 

також 400 учнів-базиліан. В тому ж році до першого класу було набрано тільки 150 учнів, 

але з часом кількість учнів постійно зростала і у 1782 році в ній навчалося 400 учнів. Саме в 

цьому році функцію школи було підтверджено Сеймовою конституцією [1, с. 11]. 

Учні цієї школи отримували знання з богослов’я, церковної історії, етики, серед 

навчальних предметів були математика, фізика, філософія, красномовство, право, 

французька та німецька мови тощо. Значна увага приділялася фізичному вихованню, 

особливо влітку, коли всі вихованці йшли в поле займатися різними іграми, військовими 

вправами тощо. Уманська базиліанська школа була досить добре організована. На виховання 

та навчання до неї приймали тільки католиків. Школа давала досить глибоку і різнобічну 

підготовку [2, с. 5]. 
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У перші три десятиліття XIX ст. в училищі навчалося близько 800 учнів щороку. В 

1830 році воно перебувало під наглядом директора Київської гімназії і незадовго до початку 

повстання в Польщі (а офіційним приводом було очікування епідемії холери) 

розпорядженням від 28 листопада 1830 року генерал-губернатора Б. Я. Княжніна Уманське 

повітове базиліанське училище було закрите. 28 листопада 1830 року командир 4-го 

резервного кавалерійського корпусу (що був розквартирований в Уманському повіті) 

генерал-лейтенант Рідігер писав київському воєнному губернатору генерал-лейтенанту 

Княжніну Б. Я. таке (збережена мова оригіналу):  «Милостивый Государь Борис Яковлевич, в 

городе Умани духовенством униатского костела воспитывается более 700 детей, кои 

помещения имеют весьма тесное, так что по 10 и 15 человек квартируют в одном малом 

жилье; детисии, будучи обязаны в нынешнюю распутицу приходить из отдаленных мест в 

классы, подвергаються простуде, принимаемой за первоначальную причину холеры; 

непрерывное между ими сообщение, при заразних болезнях, может кметь пагубне 

последствия, и, наконец, в случаенеобходимости наложить на дома оцепление, трудно было 

бы подвергнуть детей строгости карантинных правил и досмотреть за точним 

исполнениемоных. Соображая сие  обстоятельство с другими мерами к ограждению сколько 

возможно города от заноса и распространения холеры, появившейся уже в некоторых местах 

в окрестностях, или по крайней мере к ослаблению действиной, я полагаю весьма полезным, 

чтобы уманское училище было на время закрыто и воспитанникам, кои имеют возможность, 

было дозволено отправиться в дома родителей, пока болезнь прекратится...» [3]. 

Коли Росія інкорпорувала колишні підпольські українські землі, на них уряд створив 

мережу духовних навчальних закладів, однією з ланок якої були духовні училища. Створена 

в 1808 р. комісія духовних училищ виробила проект перетворення духовно-навчальних 

закладів у різну систему шкіл з різним освітнім курсом. Комісія звертала особливу увагу на 

«усиление необходимых по тогдашнему времени способов к первоначальному образования 

детей духовного класса» [4].  

Для дітей духовенства в Умані 4 листопада 1823 р. було відкрите духовне училище 

[5,с.312]. З 1824 по 1878 роки в ньому було три класи – нижчий, середній і вищий. З 1878 

року воно реорганізовувалось відповідно до нового статуту і в ньому діяло п’ять класів: 

підготовчий, 1, 2, 3 і 4. Усіх учнів в училищі налічувалось 181. Майже усі вони були 

віросповідання православного. 

Насправді, були відкриті два училища – повітове і парафіяльне. Але друге було нижчим 

відділенням першого, та й розміщувались вони в одному приміщенні. У 1829 році в училищі 

навчалось уже 187 учнів. Штат складали «смотритель» (директор) і 6 учителів, а на 

утримання училища було виділено 2780 рублів [2, с.7]. 

Будинок Уманського духовного училища на Звенигородському передмісті, навпроти 

Свято-Михайлівської парафіяльної церкви, був простим чотирикутником з рівними 

сторонами за дерев'яною огорожею. Класних кімнат було чотири: перших два класи під 

парафіяльним училищем, а 3-й, 4-й – повітовим. В кожному класі були так звані «авдиторії», 

які до приходу учителя перевіряли підготовку учнів до уроку і на спеціальних листах, що 

називались  «ератками», латинськими літерами робили помітки: «знає», «не знає», «не все», 

«не добре». Потім ці листки складались на учительському столі і, зайшовши до класу, 

учитель спершу переглядав їх. Усіх учнів, які не вивчили урок, викликав до порогу і один з 

великорослих учнів лозиною «внушал» їм любов до наук. Потім учитель перевіряв урок в 

інших учнів, пояснював новий матеріал, а на закінчення вказував у книжці «отсюда – до 

сюда на завтра». Так традиційно проходили уроки [2, с.8]. 

У 1820 р. в м. Умань була зроблена перша в Росії спроба створення загальноосвітньої 

школи, в 1822 році за клопотанням перед урядом відомого письменника і педагога, одного з 

піонерів організації освіти серед євреїв Росії Германа Бернарда (Гурвича, Горовіца, Гїрша-

Бері), уродженця Умані, в місті була відкрита єврейська школа для дітей із заможних сімей. 

Однак через вороже відношення рабинів і реакційних елементів до неї, школа проіснувала не 

довго [6]. 
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Проте в першій пол. ХІХ ст. впровадження освіти здійснювалося повільно. Учителювали 

часто без спеціальної підготовки, в усіх типах шкіл офіційно дозволялися тілесні покарання. 

Щодо дітей із малозабезпечених сімей, то вони перебували поза системою освіти.  

З 1828 року закладами освіти офіційно затверджені такі: парафіяльні школи (училища) – 

термін навчання 1-2 роки – лише для бідноти, приймали хлопчиків і дівчаток; навчали 

читанню, вивчали релігію, церковні книги, каліграфію, арифметичні дії; повітові школи 

(училища) – термін навчання 3 роки – для дітей купців, ремісників промислового люду; 

вивчали Закон Божий, російську мову, арифметику, геометрію, географію, історію, правопис, 

креслення. [7]. 

У 1838-1857 рр. Умань була центром військових поселень Київської та Подільської 

губерній. В цей час навіть церковнопарафіяльних шкіл на Уманщині не було. Бо коли у 1847 

році Київська консисторія збирала відомості про них, то Уманське духовне правління 

доповідало, що «дети не имея книг, в особенности же будучи отрываемы родителями и 

помещиками, оставили учение, и все школы, бывшие в уезде, числом 37, закрыты» [8, с.81]. 

У 1854 році «Киевские губернские ведомости» видрукували статтю, в якій йшлося про 

«способность к образованию Уманцев». В ній писалось, що «в короткое время, из Уманцев 

образовались искусные кондуктора, отличные писари, хорошие каретники, слесаря, кузнецы, 

столяры, красильщики, садовники и другиемастера. Конечно таких молодцев можно 

встречать только в военном поселении; а в помещьей Уманщине – также прежняя старина и 

тут считается диковинкой, если кто из крестьян умеет писать, читать, слепить бричку и т. д. 

хотя народ также понятливый и сметливый» [9, с.313]. 

У 1859 році з Одеси до Умані було переведено (в Царицин сад – “Софіївку”) Головне 

училище садівництва, яке діяло на базі Одеського ботанічного саду з 1844 року. В 1880/81 

академічному році в училищі навчалося 89 учнів.  

На основі статуту землеробських училищ, плата за навчання складала: для 

власнокоштного пансіонера – 150 крб., напівпансіонера – 100 крб. і для тих, що приходять – 

20 крб. На утримання училища виділяється 18 650 крб. і Царицина сада – 15 135 крб. [1,с. 

23]. 

У 1860 році Указом Олександра II місто Умань було передане Міністерству внутрішніх 

справ Росії. На той час духовне та єврейське училища були передані Міністерству 

державного майна і одержали назву «казенних». Для дітей робітників і селян існували 

церковнопарафіяльні школи. Викладачами в них були церковнослужителі – попи, дяки. 

Закон Божий вивчався як основний предмет. 

Зважаючи на потреби господарства в освічених працівниках, на вимоги прогресивних кіл 

суспільства щодо підвищення освіти народних мас, уряд царської Росії змушений був 

проводити відповідні реформи. 1864 року російська влада здійснила реформу народної 

освіти. Згідно зі статутом, створювались (реорганізовувались) окремо чоловічі й жіночі 

реальні і класичні гімназії із семирічним терміном навчання. Якщо не було гімназій, 

відкривалися класичні і реальні прогімназії з 4-річним терміном навчання. В обох типах 

гімназій вивчались однаковим обсягом Закон Божий, російська мова, історія, географія, 

правопис, за бажанням – співи, гімнастика. Статутом закріплювалось введення форми для 

учнів, створення бібліотек, кабінетів фізики, хімічних лабораторій. Офіційно заборонялись 

тілесні покарання, проголошувалась безстановість освіти. Керівництво училищами 

зосередилось у новостворених повітових і губернських училищних радах, а контроль за ними 

у межах кожної губернії стали здійснювати попечителі народних училищ. В Умані, крім 

церковнопарафіяльної школи, відкритої в 1859 році, відкрито ще таких самих три заклади та 

чотири приватні єврейські початкові школи. 

Для дворянських дітей відкривались гімназії: жіноча гімназія, жіноча міністерська 

гімназія імені Княжни Євдокії Суздальської, чоловіче 4-класне училище, в якому викладав 

батько відомого українського поета Миколи Бажана  штабс – капітан П.А. Бажан. 

Директором реального училища був потомок Софії Потоцької де Вітт [10]. 
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У цей час у місті розширювалась мережа освітніх закладів. Так у 1859 - 1860 р. в Умані 

було створено 17 однокласних і двокласних шкіл. Це заклало основу початкової освіти міста. 

11 квітня 1861 року в м. Умані була відкрита «воскресная школа, помещение для 

которойотведено в доме смотрителя уманського уездного духовного училища, протоиерея 

Стаховского» [2, с.11]. 

12 жовтня 1869 році відкрито міське 2-класне училище для хлопчиків (навчалося 134 

учні) і дівчаток (навчалося 100 учениць), які мали 1 і 2 загальні і один підготовчий клас, у 

1883 році – чотирикласна гімназія, яка у 1896 році стала повною гімназією з 7-річним 

терміном навчання. 

Справу про відкриття в м. Умані гімназії розглядала Державна Рада, яка ухвалила її 

відкрити з 1 червня 1883 р. як чотирьохкласну чоловічу прогімназію. Зразу до прогімназії 

було набрано всі чотири класи. 6 червня 1886 р. прогімназію перетворено на шестикласну, а 

5 липня 1895 р. дозволено поступово реорганізувати її у восьмикласну гімназію [1,с.24]. У 

1896 р. відкривається сьомий, а у 1897 р. – восьмий класи. На 1 січня 1908 р. в гімназії 

навчалось 421 учень, з них в підготовчому класі – 40, першому – 43, другому – 57, третьому 

– 68, четвертому – 66, п’ятому – 45, шостому – 31, сьомому – 41, восьмому – 30 [11]. 

Незважаючи на постійне збільшення кількості навчальних закладів, у місті, як і в Росії 

взагалі, дуже обмеженими залишались можливості для жіночої освіти. Для дворянства 

існувало декілька російських інститутів, але основна маса жінок була позбавлена можливості 

отримати початкову освіту. 

У 1880 - 1900 роках рівень грамотності по Уманщині підвищується з 6% у 1880 році до 

21% у 1897 році. Збільшувалася кількість навчальних закладів – у 1894 році в Умані 

відкрилось ще й приватне жіноче училище І розряду О.В. Левицької. В ньому навчалось 36 

учениць. На Софіївській Слобідці і на Міщанці відкрили школи грамоти. 

У 1890 році в місті відкрито 3 церковнопарафіяльні та 4 приватні єврейські школи 

(майже при кожній синагозі була початкова школа - хедер). 

Для навчання хлопчиків-євреїв в Умані діяла відкрита в другій половині XIX ст. так 

звана Талмуд-Тора з ремісничим відділенням, а для навчання дівчаток існувало жіноче 

єврейське училище ІІІ-го розряду [1,с.24]. У 1895 році газета «Жизнь и искусство» 

надрукувала таку кореспонденцію з Умані: «Наша Талмуд-Тора процветает в санитарном, и 

гигиеническом, и педагогическом отношении. Средства училища однаковесьма скудны и 

главным их источником, к сожалению, пока служат только частные пожертвования» [12,с.4]. 

У 1892 році на Лисій Горі було збудовано приміщення для церковнопарафіяльної школи, 

в 1897 році відкрита єдина громадська бібліотека[2,с.13]. 

Як видно Умань на той час був досить освіченим містом з високим відсотком 

грамотності. Серед начальних закладів міста були й приватні це, зокрема: приватне жіноче 

училище ІІ-го розряду пані Саленцової. В ньому учнів – 27 (11 у пансіонаті і 16 приходять). З 

них: православного віросповідання – 12; римо-католицького – 5; іудейського – 10. Середня 

плата за навчання в рік складає: за пансіон — 240 крб., за тих, що приходять – 60 

крб.[13,с.25]; приватне жіноче училище ІІ-го розряду пані Венгравіус. Учнів у ньому 15 (у 

пансіоні – 14, приходить – 1). З них: православного віросповідання – 4; римо-католицького – 

11. Середня плата за навчання в рік складала: пансіонат – 200 крб., за ту, що приходить – 100 

крб. [13,с.25]. 

Кінець ХІХ – поч. ХХ ст. характеризувався зростанням в місті закладів освіти. У 1900 

році в місті відкрилась державна жіноча гімназія ім. Княгині Євдокії Суздальської. На 1904 

рік жіноча гімназія мала повний склад учнів – всі сім класів і один підготовчий. В гімназію 

приймали дівчаток дев'яти-десяти років. Вступити до гімназії було досить важко. 

«Прошения» на ім'я начальника жіночої гімназії приймалися, в основному, тільки від 

жителів міста [14, с.19].  

В гімназії навчались в основному діти із заможних родин, але зустрічались і з бідніших 

станів. За кожним класом була закріплена класна дама (класна наглядачка), в обов'язок якої 

входило стежити за поведінкою гімназисток, контролювати навчання, прищеплювати 
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правила «хорошого тону», знати все про свою вихованку не тільки в гімназії, але й на вулиці 

та вдома. Учениці з інших населених пунктів жили в інтернаті - в триповерховому будинку 

по вул. Суворовській. У 1912 році при гімназії було відкрито паралельні класи, що займали 

приміщення на третьому поверсі тодішньої міської Думи. У 1913 році в зв'язку із 

святкуванням 300-річчя дому Романових, гімназії було і присвоєно ім’я великої княгині 

Євдокії Суздальської. В 1915 р. жіночу гімназію ім. Княгині Суздальської закінчили 66 

учениць із семи класів. Всього з 1900 року гімназія випустила близько 600 учениць, а в 1914 

- 1915 рр. при жіночій гімназії відкрили педагогічний клас, випускники якого мали право 

вчителювати в школах [2,с.15]. 

З початку 1900/1901 навчального року в гімназії було відкрито перший, другий, третій і 

підготовчий класи. Усього в закладі працювало 25 вчителів і 2 священики. Обов'язковим 

предметом був Закон Божий. Викладання велось єврейською, польською і російською 

мовами; українська мова заборонялась для викладання, друкування підручників, посібників 

та ін. до 1918 року. З наказу пана інспектора народних шкіл Уманська Земська Управа по 

шкільному відділу зробила розпорядження викинути з бібліотек при школах усі книги на 

українській мові [2,с.17]. 

Закінчивши гімназію, дівчата не могли вчителювати. Щоб випускницям гімназії дати 

можливість працювати, за рішенням Уманської міської Думи з 1914-1915 н.р. при жіночій 

гімназії почав роботу педагогічний клас, після закінчення якого дівчата мали право 

вчителювати в початковій школі, або працювати  гувернанткою. Уманська жіноча гімназія 

проіснувала до 1920 року. З 1920 року вона була реорганізована у трудову семирічну школу 

№ 2. У 1926 році школі присвоєно ім’я  І. Франка.  

У 1908 році в царській Росії Міністерство освіти почало відкривати чотирикласні міські 

училища. Чотирикласне міське училище було відкрите і в Умані 4 листопада 1908 р. Воно 

містилось у приватному будинку по вул. Шевченка, 17 (тепер Будинок учителя), за  іншими 

джерелами – у будинку, де знаходилась СШ № 13 (тепер ЗОШ № 8). 

У 1910-1911 роках на базі «частого женского училища 2-го разряда госпожи 

Семенцовой» була відкрита приватна гімназія Олександри Василівни Левицької. Для цього 

О. В. Левицька по провулку Штабному на власні кошти побудувала двоповерховий будинок 

з 7-ма класними кімнатами, великим і малим залами. Класні кімнати були розраховані на 

невелику кількість дітей. В гімназію зараховувались дівчатка переважно дворянського 

походження. Гімназія існувала до 1920 р., а після цього приватна жіноча гімназія О.В. 

Левицької була реформована у 7-му трудову школу м. Умані, а потім – в середню школу № 7 

(зараз школа-колегіум № 7)[2,с.18]. 

У 1913 - 1914 роках знову відбулась реорганізація початкової освіти в містах. 

Міністерство освіти реорганізувало дво- і чотирикласні міські училища під назвою «Высшее 

начальное училище» (скорочено «ВНУ»). В Умані 1913 року двокласне училище стало 

«ВНУ-1», а чотирикласне «ВНУ-2». Для вступу в вище училище потрібно було скласти 

іспити з усіх дисциплін, навіть з тих, які не вивчались у двокласному училищі. Вищі 

початкові училища давали освіту за семирічку. Початкове училище № 1 працювало до 

1918 року. Потім було реорганізоване у трудову школу № 4, далі у середню школу № 4. 

Нижчі верстви населення не мали доступу до освіти. У 1914 р. в місті не було жодного 

робітничого клубу, хоча діяли клуби для офіцерів, верхівки купців, промисловців і торгівців. 

На початку XX ст. зрослі потреби в підготовлених кадрах зумовили прискорення 

професійної освіти на Уманщині, як і на всій Україні. Так, у серпні 1906 року був 

затверджений «Устав частого мужского коммерческого училища С.Н. Браиловского в 

г. Умани», а в 1912 році училище стало комерційним училищем товариства викладачів. 

Дружиною С. Н. Браіловського було відкрите жіноче комерційне училище. Плата за 

навчання в ньому була такою: 1 кл. – 35 крб., 2-3 кл. – 40 крб., 4 кл. – 45 крб., 5-7 кл. – 60 

крб. [15,с.1]. 

4 листопада 1908 р. було відкрите чотирьохкласне міське училище, а в 1909 р. для 

підготовки вчителів початкових шкіл – дворічні педагогічні курси. 20 серпня 1911 р. 
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Уманським відділенням імператорського російського музичного товариства в місті були 

відкриті музикальні класи. У 1913 р. чоловіче і жіноче двохкласні міські училища були 

реорганізовані в чотирьохкласні вищі навчальні училища, і було відкрито середнє 

будівельно-технічне училище, започатковане цивільним інженером  С. А. Де-Вітт [1, с.25]. 

Отже, становлення освіти в місті Умані припадає на кінець ХVІІІ – поч. ХХ століття. 

Саме в цей час формується система освіти міста, розбудовуються навчальні заклади, 

збільшується їх кількість.  На 1914 рік було вже три гімназії, п’ять середніх училищ (два 

комерційні, землеробства і садівництва, будівельно-технічне й духовне). В них навчалося 

близько 2300 дітей привілейованих верств населення. Близько 700 дітей робітників і селян, 

які жили в передмісті, здобували знання у 8 початкових школах. У 1916 р. в м. Умані 

працювали такі навчальні заклади: чоловіча гімназія; жіноча державна гімназія імені княгині 

Суздальської; приватна гімназія Левицької; середнє училище садівництва і землеробства; 

комерційне училище І товариства викладачів; середнє будівельно-технічне училище 

де Вітта;  

 

Кукуруза А. В. Становление системы образования в Умани XVIII – нач. ХХ века. 

Аннотация: В статье проанализирован процесс развития школ города в течение 

XVIII – нач. ХХ в., уточнено года открытия учебных заведений, отслежено постоянный 

рост образовательного уровня школ. Выяснено дисциплины, которые изучались в учебных 

заведениях исследуемого периода, качество их преподавания, стремление населения к 

образованию, количественный состав учащихся. Указано на стоимость обучения в 

коммерческих училищах. Прослежена динамика улучшения образовательного процесса в 

крае. 

Ключевые слова: униатство, семинария, школа, училище, пансионат, гимназия, 

аудитории, ераткы, приходские школы, уездные школы, «ВНУ-1», «ВНУ-2». 

 

Kukuruza A.V. FormationoftheeducationsysteminUman XVIII - early. Twentieth century. 

Abstract: The article analyzes the development of the city schooling during the XVIII till early 

XX century. Years of opening schools are specified in the article and tracked the steady growth of 

the educational level of schools. Discovered subjects that were studied in schools of the certain 

investigated period, the quality of their teaching, the  desire of the population to be educated and 

quantity of students. Specified on the cost of education in business schools. Observed the dynamics 

of the improvement of the educational process in the region. 

Key words: uniatism, seminary, school, college, boardinghouse, gymnasium, auditorium, 

eratky, parochialschools, countyschools, "HES-1", "HES -2" (higher educational school). 
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О.В. Лісовська 

ГЕОРГІЙ СЕМЕНОВИЧ ТЕРЕВЕРКО: МРІЯ ЗЛЕТІТИ В НЕБО 
 

Анотація: Стаття присвячена дослідженню життя і діяльності Г.С. Тереверка. 

Відновлено і уточнено основні періоди біографії мало відомого планериста, який є вихідцем з 

історичної Уманщини. Висвітлюються Тифліські сторінки життя Георгія Тереверка. 

Наголошується, що не дивлячись на фінансовий стан, загальне не визнання Тереверко 

наближався до інженерних думок знаменитого основоположника вищого пілотажу, 

майстра літакобудування П.М. Нестерова. Як висновок, автор доводить, що Тереверко 

став одним з кращих планеристів свого часу. 

Ключові слова: Г.С. Тереверко, планер, планерист, авіатор, повітроплавання, Тифліс. 

 

Історія знає багато імен, але не всі вони увіковічені, а деякі зовсім забуті.  

Є в Тбілісі вуличка, зовсім маленька, невелика, а перетинає три основні магістралі 

району Сабуртало: Казбегі, Важа Пшавела і Нуцубідзе. 30 квітня 1963 р. колишній 

Тбіліський міськвиконком у пам'ять про сина українського народу дав цій вулиці ім'я Георгія 

Тереверка. Хоча на карті путівника Тбілісі вулицю Тереверка не просто було відшукати - 

надто вже маленькою вона була, але ім’я цієї людини надто велике, щоб його забути. 

Актуальність даного дослідження зросла не лише в тому аспекті, що ми не маємо права 

забувати такі визначні імена, але й тому, що саме зараз здійснюється робота над 

перейменуванням вулиць нашого славного міста Умань. Можливо варто увіковічнити ім’я 

Г.С. Тереверка саме таким чином. 

Брат Г.С. Тереверка Василь у своїх спогадах розповідав, що в одній із бібліотек Тифлісу 

знаходиться книга під назвою «Путь в облаках», де розповідається про шлях Григорія [1, 2]. 

Але достеменно ці факти не підтвердженні. Здебільшого вся інформація про цю особистість 

міститься у вирізках газет, зібраних краєзнавцями Уманщини, що містяться в архівних 

справах [1]. Ряд статтей Ляховецького М. в Черкаській правді та Уманській зорі були 

присвячені основним періодам життя планериста з Уманщини [3-6]. Автор наголошував на 

значимості цієї людини в історії повітроплавання. В статті Катерини Ставнічук в оповідній 

формі розповідається про життя Георгія Тереверка [7]. Зацікавлення викликає праця Ельзи 

Ломідзе «Горький ветер забвения», яка в новому, нашому столітті нагадує читачам про 

потроху забуту постать – Г.С. Тереверка [2]. 

Георгій Семенович Тереверко народився 23 квітня 1888 р. в селі Вільшана Слобідка 

Оксанинської волості Уманського повіту Київської губернії. В селі закінчив однокласну 

церковно-приходську школу. Сім'я, в якій він народився і ріс, була багатодітною (9 братів, 5 

сестер) і бідною, так що про заробіток довелося думати з юності. Батько сторожував або пас 

громадську худобу, більшість дітей теж були пастухами. Від діда Сергія онук перейняв 

ремесло столяра і працював у економії місцевого поміщика. В селі Георгій вважався 

найкращим теслярем, незважаючи на свої роки. Сам змайстрував матері прядку, братам 

виготовив з кісток ковзани. Любив майструвати з фанери і паперу літаючі моделі. Одного 

разу навіть сконструював крила, на яких мріяв злетіти в небо [1, 6].  
Допитливим, веселим і винахідливим ріс цей худорлявий хлопчик. Уже змалечку його, 

спостережливого мрійника, цікавило все. Він насолоджувався вранішнім сходом 
найласкавішого на землі сонця, милувався стиглими житами і блакитноокими волошками, 
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що подекуди гніздилися в них. Але найбільшим захопленням його було небо! «Туди 
підійметься людський розум!» - гадав він [3, 1]. 

Часто, допомагаючи батькові пасти панську худобу, босими потрісканими ногами 
Георгій біг по землі та задивлявся на політ птахів у напрочуд синій водоймі високого неба. 
Ось тоді він забував про все. Його невгамовно вабила та безодня, той незвіданий, до болю 
загадковий простір, в ту мить у свідомість малого хлопчика уже закрадалася найпотаємніша 
зріла думка: «Я повинен літати!» Відтоді і до останніх днів життя він понад усе був 
захоплений своєю мрією [7, 1]. 

З часом у біографії Георгія Тереверка відкрилася нова сторінка. Може, не 
найспокійніша, не найбільш вдала, але найголовніша. І пов'язана вона була з грузинським 
містом - Тбілісі.  

Односелець Георгія - Нечипір Савельєв, який працював кухарем в одного з тифліських 
лікарів, заманив його на нове життя в Грузію в 1906 р., де і відкрився перед Тереверком шлях 
до заповітної мети - будувати літальні апарати. Тут, в освіченої тифліської інтелігенції, він 
дізнався про «батька» планеризму, німецького інженера Отто Лілієнталя, про моделі його 
апарату з крилами летючої миші, на якому великий інженер здійснив свій перший політ 
довжиною в «аж» 3 метри.  

У Грузії друзі змогли влаштувати Георгія Тереверка на службу. Скромна посада 
чиновника Тіфліського поштово-телеграфного округу на перших порах давала молодій 
людині можливість жити і займатися улюбленою справою - будувати планери. У Тифлісі по 
службі Георгій був тісно пов'язаний з пресою, де досить широко висвітлювалися успіхи 
світової авіації тих днів. З мізерної заробітної плати він купив інструменти, дріт, бамбук, 
тканину і почав будувати планер, який мав розмах крил 6 метрів і важив 28 кг. Цей планер 
розбирався. Перед кожним польотом Тереверко приносив його на поле і складав.  

Першим його творінням став планер за типом Шанюта, але більш довершений. 
Стартовим майданчиком було обрано пагорб поряд з будинком в Сабуртало (передмістя 
грузинської столиці). Вже в 1908 р. Григорію Семеновичу вдалося пролетіти відстань 60-70 
м. на висоті 6-8 метрів. Це був успіх [1, 4]. З того часу всі свої 35 крб. заробітку Григорій 
вкладав лише в конструювання. Після виснажливої роботи юнак йшов не додому – в 
майстерні проводив свої безсонні ночі: вимірював, креслив, згладжував, шліфував… 

Тереверко розумів, як важливо почати роботу і як важко витримати, встояти, усуваючи 
непередбачений ланцюг перешкод. Позбавлений підтримки, він приступив до будівництва 
свого біплана. Неподалік від Військово-Грузинської дороги він знімав кімнату в пана М. 
Шміта. Досить простора, вона одночасно являла собою житло і майстерню, в якій 
розміщувалося необхідне для монтажу обладнання майбутнього літального апарату.  

В 1909 р. в Тбілісі виник Кавказький гурток повітроплавання, членами якого були 
дипломовані інженери, чиновники і військові. Успіхи Тереверка лякали членів гуртка, адже 
він був людиною не їх кола. До речі цей гурток не мав своїх планерів, літаків, а займався 
лише пропагандою знань з повітроплавання. 

Тереверко став одним з кращих планеристів свого часу. Весь 1910 рік він вдало літав на 
своєму планері, вперше в Росії піднявся в повітря з пасажиром. Найбільш вдалим був його 
30-й політ. За 1 хв. 33 сек. він пролетів майже 750 м., таку відстань на планері не пролітав 
ніхто. А вже в 1911 році він почав будувати свій літак і майже закінчив його. У своїх 
конструкторських ідеях Георгій Тереверко наближався до інженерних думок знаменитого 
основоположника вищого пілотажу майстра літакобудування П.М. Нестерова. На 
майбутньому літаку Тереверко хотів встановити двигун «Анзані» у 25 кінських сил. Потрібні 
були гроші - 12 тисяч, аби привезти двигун із Франції. Платні ні на що не вистачало. Вже 8 
жовтня 1910 року Тифліська газета «Нова мова» під заголовком «Польоти самоучки-авіатора 
Георгія Тереверка» писала про те, що, незважаючи на відсутність мотора, пропелера і взагалі 
багатьох пристосувань, що значно полегшують авіаторам завдання, Тереверко здійснював 
виключно легкі та плавні польоти [1, 4]. 

Йшов час, і роботи Тереверка стали привертати увагу інженерів-винахідників. 
Зацікавився талантом планериста і його знайомий, журналіст Г. Цілосані. Саме завдяки йому 
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зявилася можливість купити двигун за 12 тисяч карбованців у винахідника Уфимцева. Це 
вже було більш реальним. Як і належить журналістові, Цілосані мав широкі зв'язки з усіма 
потрібними панами, не виключаючи титулованих осіб Тифліса. Цілосані знав навіть самого 
Еммануїла Олександровича Ватаца, помічника у цивільних справах намісника Кавказу. Через 
нього Цілосані звернувся до графа Іларіона Івановича Воронцова-Дашкова з проханням 
надати Тереверкові матеріальну допомогу. Про Іларіона Івановича ходили чутки, що 
людиною він був чуйною, готовою завжди відгукнутися і допомогти заступництвом, своїм 
впливом у вищих колах і своїм, нарешті, кредитом. Дружина намісника Єлизавета Андріївна, 
захоплюючись всілякими модними нововведеннями в житті суспільства, особисто 
зацікавилася польотами безстрашного спортсмена. Вона звеліла видати Георгію Тереверку 
субсидію тільки в тому випадку, якщо він у найкоротший термін продемонструє свій 
показовий виступ в присутності спеціальної комісії [6, 4].  

Польоти Георгія Семеновича майже завжди проходили вдало. У середньому довжина їх 
досягала 60-70 метрів. Але відірватися від землі вище, ніж на 8 метрів, йому не доводилося.  

Однак у призначений для польоту день (19 січня 1912 р.) погода не віщувала нічого 
доброго. Старт передбачалося провести із Сабурталінських висот. Георгію хотілося, щоб до 
приїзду високих гостей все було готове до майбутнього польоту. Він намагався винести свій 
планер, але не наважувався. Січневий вітер бешкетував. На 10 годину все було готово. На 
фаетонах прибули члени комісії. Відмінити виступ - означало відмовитися від можливого 
щастя [4, 4].  

Тереверко, взявшись за планер, приготувався до польоту, стартова команда за сигналом 
кинулася тягнути за мотузки планер, але неправильно. Сильний порив вітру вирвав з рук 
стартерів мотузку. Вони розгубилися. Планер підкинуло на небувалу двадцятиметрову 
висоту, потім він нахилився, впала швидкість, і машина в повітрі, на очах у комісії, стала 
розвалюватися. Випробувач впав на землю ... Через три дні Георгій Тереверко помер від 
важких травм ... Йому  не було ще й 24 років… 

У січні 1912 року жителі Тифліса на свої кошти поховали 23-річного хлопця на 
Кукійському кладовищі.  

Кожен має свою мету, свою мрію. В Тереверка це була мрія злетіти в небо. Він її 
здійснив. 

 

Лисовская О.В. Георгий Семенович Тереверко: мечта взлететь в небо. 

Аннотация: Статья посвящена исследованию жизни и деятельности Г.С. Тереверка. 

Восстановлены и уточнены основные периоды биографии мало известного планериста, 

который является выходцем из исторической Уманщины. Освещаются Тифлисские 

страницы жизни Георгия Тереверка. Отмечается, что несмотря на финансовое состояние, 

общее не признание Тереверко приближался к инженерным мыслям знаменитого 

основоположника высшего пилотажа, мастера самолетостроения П.М. Нестерова. Как 

вывод, автор доказывает, что Тереверко стал одним из лучших планеристов своего 

времени. 

Ключевые слова: Г.С. Тереверко, планер, планерист, авиатор, воздухоплаванияе, 

Тифлис. 

 

Lisovska Olga. Georgiy Tereverko: dream to fly in the sky. 

Abstract: The article investigates the life and work of Georgiy Tereverko. Restored and refined 

main periods of little known biography of a glider, which comes from the Uman history region. 

Tiflis page highlights the life of Georgiy Tereverko. It is noted that in spite of the financial 

condition and is not a general recognition Tereverko approaching engineering famous founder of 

aerobatics, the master aircraft P.M. Nesterov. As a conclusion, the author argues that Tereverko 

became one of the best glider of his time. 

Key words: G.S. Tereverko, glider, glider pilot, airman, aeronautics, Tiflise. 
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С.В. Нижник  

ОСНОВНІ ЗАСАДИ НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТА ВПЛИВ В.Ф. ПЕРЕСИПКІНА НА РОЗВИТОК УМАНСЬКОГО 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ІНСТИТУТУ 
 

Анотація: В статті комплексно досліджено основні засади науково-організаційної 

діяльності та вплив В.Ф. Пересипкіна на розвиток Уманського сільськогосподарського 

інституту (1946–1952), його педагогічна та директорська діяльність. Визначено та 

висвітлено передумови та особливості розбудови установи, формування основних напрямів 

досліджень та досягнення колективу, очолюваного В.Ф. Пересипкіним. 

Як висновок, автор зазначає, що успішність наукових та організаторських результатів 

дають підстави стверджувати, що на посаді директора інституту учений проявив високий 

професіоналізм та надзвичайний талант організатора та педагога, а підбір кадрів 

забезпечив належну ефективність роботи. 

Ключові слова: Уманський сільськогосподарський інститут, В.Ф. Пересипкін, захист 

рослин , професійна підготовка.  

 

Умань – це одне з найкрасивіших й наймальовничіших провінційних міст України, 

особливий колорит якого виявляється у тісному переплетінні минувшини і сучасності. На 

живописній околиці якого, поряд з відомим старовинним дендропарком «Софіївка», 

розмішений один із найстаріших вищих навчальних закладів України  – Уманський 

національний університет садівництва. Згідно Царського указу було затверджено постанову 

про відкриття садових закладів у Росії (9 лютого 1842 року), завданням якого було готувати 

висококваліфікованих садівників і досвідчених науковців у галузі садівництва. На той час це 

був єдиний у країні вищий навчальний заклад такого напрямку. Надзвичайно важливе 

значення для розвитку вітчизняної науки мають наукові доробки учених вищих навчальних 

закладів України, адже розвиток науки також залежить і від неупередженого висвітлення 

життя і творчості наших видатних науковців, віднайдення та повернення із забуття фактів, 

подій, наукових здобутків.  

Кожна висвітлена сторінка історії навчального закладу збагачує сучасну аграрну школу і 

може бути гідним прикладом для сьогоднішніх педагогів, оскільки в світі кращий досвід не 

втрачає актуальності. 

http://avia.biz.ua/news/konkurs/2200-visoka-mriya-tsinoyu-v-zhittya/


Уманська старовина, вип. 1 / 2016 

91 

Розумом, працею й талантами жителів твориться славна історія Уманщини. До корифеїв, 

що залишили безцінну наукову спадщину належить постать Володимира Федоровича 

Пересипкіна – людини непересічної, вмілого організатора та педагога. Його основні 

положення наукового доробку не втратили свого значення для науки й нині. 

Окремого дослідження, присвяченого персоналії вченого у галузі захисту рослин в 

історичній науці, не проводилося. Діяльність ученого на посаді директора Уманського 

сільськогосподарського інституту не висвітлювалася науковцями, лише автори деяких 

видань, зокрема І.М. Карасюк [2, 3], І.І. Білоус [1] подають відомості про В.Ф. Пересипкіна, 

зазначаючи його участь у становленні та організаційної діяльності інституту. У довідкових 

виданнях [10]; збірниках тих наукових установ, з якими була пов’язана доля вченого [11]; у 

біобібліографічному покажчику з нагоди 85-річчя від дня народження ученого в серії 

«Академіки Української академії аграрних наук» [4]; у спогадах його учнів, колег [11] є 

згадка про Уманський період діяльності академіка В.Ф. Пересипкіна. Тому метою 

дослідження є комплексне висвітлення розвитку та діяльності інституту під керівництвом 

академіка В.Ф. Пересипкіна. Відповідно до поставленої мети визначено наступні завдання: 

на основі архівних та опублікованих матеріалів дослідити діяльність Уманського 

сільськогосподарського інституту під керівництвом академіка В.Ф. Пересипкіна, оцінити 

його внесок у становлення та організацію наукової діяльності закладу. 

Тривалий час доля В.Ф. Пересипкіна – вченого у галузі захисту рослин, фітопатології, 

доктора біологічних наук, професора, академіка Української академії аграрних наук була 

тісно пов'язана з Уманню та безпосередньо з Уманським сільськогосподарським інститутом 

(нині Уманський національний університет садівництва). 

У винятково важкі роки повоєнної відбудови Уманський сільськогосподарський інститут 

та й в подальший його розвиток вніс Володимир Федорович Пересипкін, який з 11 червня  

1946 р.  займав  посади заступника директора з навчальної і наукової роботи і обраний 

завідуючим кафедрою фітопатології, а з 1948 року очолював інститут [9, c.135]. 

У зв'язку із зростаючими потребами народного господарства в кадрах перед вищою 

школою стояло завдання не лише поповнити їх втрати під час війни, а й значно збільшити 

випуск молодих спеціалістів. 

Для організації повноцінного набору студентів при інституті організовуються підготовчі 

курси для абітурієнтів. На ці курси в першу чергу запрошувалися колишні солдати й 

офіцери, що повернулися з армії. Організація курсів дала змогу вже в перші повоєнні роки 

здійснити повноцінний набір студентів.  

В період керівництва Володимира Пересипкіна відбудовуються  зруйновані окупантами 

навчальні корпуси, а в 1952 році завершується будівництво головного навчального корпусу, 

студентських гуртожитків, житлових будинків та інших приміщень.  

Тривало комплектування кафедр і факультетів викладацьким складом. Запрошуються до 

роботи в інституті    професори І.Г. Дирда-Лукін, згодом – І.М. Еремєєв, з 1955 р. – С.М. 

Бугай на кафедру рослинництва, Я.М. Фішман на кафедру хімії, Ю.М. Шило на кафедру 

тваринництва, С.Е. Грушевий на кафедру захисту рослин. За сумісництвом на кафедрі 

агрохімії і ґрунтознавства продовжує працювати член-кореспондент   АН УРСР професор 

П . Л. Власюк, на кафедрі плодівництва – заслужений діяч наук РРФСР професор П.Г. 

Шитт. На посаду декана агрономічного факультету прибув М.Ф. Янушкін, завідуючого 

кафедрою   овочівництва і декана плодоовочевого факультету доцент М.В. Ллексєєва, 

доцента цієї кафедри – К.Н. Розгон, зав. кафедри селекції плодових і овочевих культур – 

А.М. Десятов, селекції польових культур – Л.А. Головцов, доцента кафедри рослинництва 

– Г.І. Мусатов, доцента кафедри мікробіології – С.А. Самцевич і М. Ф. Ремінець, зав. 

кафедрою ботаніки – В.Ф. Ніколаев; повертаються з армії зав. кафедрою хімії І.М. Демченко, 

зав. кафедрою фізики М.С. Нічик, на кафедру хімії запрошуються Б.С. Пучковський і М.І. 

Левітас, механізації сільського господарства – Г.І. Фіщенко, а потім В.Г. Красько, на 

кафедру організації – В.С. Ліневич, А.О. Мірошник, на кафедру тваринництва – О. Ф. Гон 

чаров і В.П. Колоній, на кафедру фізіології рослин – С.Е. Сапатий, захисту рослин – А.С. 
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Соболєв та інші [3, c.103]. Високі моральні якості керівника та організаторські здібності 

викликали повагу в колективі. 

Велику увагу директор В. Пересипкін приділяв відновленню та розширенню наукової 

роботи. Колектив викладачів працював над проблемами розробки ефективних заходів 

підвищення врожайності польових, плодоовочевих і овочевих культур, раціонального 

використання добрив, поліпшення якості кормів, підвищення продуктивності тваринництва, 

поліпшення організації і оплати праці в сільськогосподарському виробництві. Так, В.Ф. 

Пересипкін проводить наукові дослідження над використанням десорбційно-газового методу 

проти хвороб льону, виконує другу авторську публікацію у науковому бюлетені.   

Залучення студентів до наукової роботи створило передумови для організації при 

кафедрах студентських наукових гуртків, які згодом об'єдналися в наукове студентське 

товариство [1, c.75].  

У 1948 р. при інституті відновлено підготовку наукових кадрів через аспірантуру. 

Першими післявоєнними аспірантами були Н. Е. Попова, І.Ф. Краснощок, О. П. 

Данилевський, І. М. Карасюк та ін. [8, c.16]. 

Особливе місце того часу займала пропаганда наукових знань. Вона була невід'ємною 

складовою частиною виховання трудящих, дієвою зброєю боротьби з свідомості людей, 

могутнім засобом поширення ідей широких народних мас міста і села.   

«Пропаганда природничо-наукових знань, – вказував ЦК ВКП (б) в своїй постанові" про 

організацію науково-освітньої пропаганди, прийнятому в 1944 році, "набуває в нинішніх 

умовах особливо важливе значення у справі подальшого підйомом культурного рівня 

широких верств трудящих і подолання пережитків безкультур'я, забобонів і забобонів». 

Центральний Комітет зобов'язав організації якомога ширше розгорнути пропаганду наукових 

звань. Виконуючи ці вказівки, згідно наказу по Уманському сільськогосподарському 

інституті від 9 січня 1948 року було створене Бюро пропаганди УСГІ, де  доцент В.Ф. 

Пересипкін очолив роботу з обласними організаціями. 

Відновлюється робота заочного факультету. В 1949 р. відбувся перший післявоєнний 

випуск спеціалістів, що здобули вищу освіту через факультет заочного навчання.  

В.Ф. Пересипкін підтримував зв’язки з вченими та практиками. Удосконалювалася 

науково-виробнича база — навчально-дослідне господарство інституту. В 1950 р. загальна 

площа його земельних угідь становила 1386,5 га, в тому числі 583,7 га орних земель, 457 га 

лісів, 200,8 га садів і ягідників, 32,9 га розсадників, 5,1 га виноградників, 25 га зайнято 

городніми культурами [1, c.73]. Посіви польових культур у навчальному господарстві 

мали виключно насінницьке призначення, що дало змогу забезпечити всі господарства регіону 

повноцінним високоякісним насінням і на цій основі значно підвищити врожайність 

культур.   

Поряд з підготовкою агрономічних кадрів на стаціонарних агрономічному і 

плодоовочевому факультетах і без відриву від виробництва на факультеті заочної освіти 

щороку в осінньо-зимовий період при інституті організовуються постійно діючі курси 

підвищення кваліфікації агрономів з виробництва. Курси закінчили понад 1000 

спеціалістів. Навчання агрономів на них позитивно впливало на поліпшення виробничої 

діяльності, тих господарств, які надсилали своїх працівників для підвищення кваліфікації. 

Активна праця курсантів і випускників на виробництві, впровадження в господарствах 

регіону досягнень науки і виробничої практики молодими агрономами, що кожного року 

поповнювали ряди спеціалістів сільського господарства, поступово підносили авторитет 

вузу. Він став активним учасником районних, обласних і республіканських виставок, які 

щоосені після завершення збирання врожаю організовувалися місцевими органами 

управління сільським господарством. 

Дальший розвиток сільськогосподарського виробництва поставив нові вимоги до 

підготовки молодих спеціалістів, поліпшення навчання на курсах підвищення кваліфікації. 

В 1948 р. відбувається перехід інституту на 5-річний строк навчання [3, c.105]. Здійснюються 

заходи щодо поліпшення навчальної і наукової діяльності кафедр інституту. Вони 
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забезпечуються новими приладами, апаратами, реактивами, створюються нові лабораторії: 

електронної мікроскопії, спектрографічного аналізу, ізотопів, утримання грунту в садах та 

інші. На деяких кафедрах організовуються музеї — ґрунтознавства, мінералогії та 

ґрунтотворних порід, захисту рослин тощо.  

Зростає увага до практичної підготовки майбутніх спеціалістів, навчання тісно 

поєднується з фізичною працею на виробництві. Для цього в навчальному господарстві 

виділялися спеціальні поля, на яких студенти самі вирощували цукрові буряки, кукурудзу, 

овочеві та плодові культури. Це давало змогу проводити виробниче навчання і практику 

безпосередньо на полях, у садах і на городі в тісному поєднанні навчання з виробничою 

діяльністю. Тут же студенти проводили відповідні дослідження за програмами, які 

розробляли кафедри та окремі викладачі, вели фенологічні спостереження, лабораторні 

аналізи. 

На посаді директора інституту В.Ф. Пересипкін  не покидає викладацьку діяльність, для 

студентів першого, другого та третіх курсів агрономічного і плодоовочевого факультетів 

розробляє та видає методичні вказівки із захисту рослин для навчальної практики [6]. 

Разом з поліпшенням навчального процесу поглиблювалися наукові дослідження, 

розширювалася їх тематика, збагачувався зміст. У плодівництві продовжуються 

дослідження, пов'язані з вивченням нових підщеп яблуні (ст. викладач Г. В. Бабенко), 

проводиться селекційна робота із створення нових сортів плодово-ягідних культур. Триває 

вивчення системи живлення плодових дерев залежно від способів обробітку і утримання 

грунту в садах, використання добрив і способів їх застосування (професор С. С. Рубін, 

аспіранти І. Ф. Краснощок, О.С. Андрієнко та ін.) Розробляються заходи щодо захисту 

рослин від шкідників і хвороб, вивчаються методи боротьби з капустяними баридами (ст. 

викладач О.Ф. Григорович), причини загибелі озимого ріпаку та умови його  зимівлі (доцент 

В. Ф. Пересипкін),  причини захворювання кукурудзи зоною (сажкою) і заходи боротьби з нею 

(професор С. Е. Грушевий). В овочівництві тривають дослідження з біології і технології 

вирощування  овочевих культур: ущільнення  посівів картоплі квасолею (доцент 

І.П. Жабикін), біології цибулі та часнику (доцент М. В. Алексєєва). У декоративному 

садівництві й лісорозведенні ведеться селекційна робота з тополею (доцент М. І. 

Бондаренко), вивчаються можливості розмноження верби насінням, виділяються форми 

декоративної горобини, удосконалюється технологія садіння дуба в лісових смугах 

(аспірант О.П. Данилевський), інтродукція і селекція квіткових багаторічних і цибулинних 

культур (доцент В. Ф. Ніколаєв) [3, c. 107]. 

Результати цих досліджень були опубліковані в наукових працях Уманського 

сільськогосподарського інституту. Крім того, видано ряд монографій, підручників, брошур. 

Так, В.Ф. Пересипкін – «Методические указания по защите растений для учебной практики 

студентов 1, 2 и 3 курсов агрономического и плодоовощного факультета» (1950 р.) [6], 

«Агровказівки по олійних культурах для колгоспів Української РСР на 1952 рік (1952 р.) [3], 

професор П.А. Власюк — «Применение марганца для увеличения продуктивности 

сельскохозяйственннх растений» (1949 р.) та ін.; професор С.Е. Грушевий — «Мери борьбы с 

болезнями табачной рассады» (1949 р.), «Болезни табака и системи мероприятий по борьбе с 

ними» (1950 р.), «Болезни табака и махорки» (1951 р.),  «Бактериози табака и махорки» (1951 

р.); професор С.С. Рубін — «Система догляду за грунтом в садах» (1949 р.), «Удобрение 

плодових и ягодных культур» (1949 р.), «Загальне землеробство» (1950 р.)  та ін. 

Володимир Пересипкін був засновником наукової школи кафедри захисту і карантину 

рослин Уманського сільськогосподарського інституту. Саме він започаткував роботи з 

розробки агротехнічного та хімічного методів захисту рослин, зробив значний внесок у 

вчення про імунітет.  

У 1952 році Володимир Федорович Пересипкін переїздить до Києва, де обійняв 

посаду директора і завідуючого кафедрою фітопатології Київського 

сільськогосподарського інституту [4].  
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У автобіографічній розповіді «Життя прожити – не поле перейти» заслужений працівник 

освіти України, почесний грунтознавец Українського товариства ґрунтознавців та 

агрохіміків, академік МАЛО, доктор сільськогосподарських наук, заслужений професора 

Уманського ДАУ Іван Маркіянович Карасюк, якому пощастило бути учнем В.Ф. 

Пересипкіна згадує про вчителя  як «прекрасного знавця фітопатології, він вселяв у нас віру, 

що всі хвороби рослин можна подолати, якщо вести з ними ефективну боротьбу при 

одночасному підтриманні належної чистоти навколишнього середовища» [2]. 

Нині основною метою освіти, відповідно до Закону України «Про освіту» – є всебічний 

розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, 

розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування 

громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі 

інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, забезпечення народного 

господарства кваліфікованими працівниками. Саме ці людські цінності намагався прищепити 

студентам Володимир Федорович Пересипкін більше ніж півстоліття тому. 

Слід підкреслити, що успішність наукових та організаторських результатів дають 

підстави стверджувати, що на посаді директора інституту учений проявив високий 

професіоналізм та надзвичайний талант організатора та педагога, а підбір кадрів забезпечив 

належну ефективність роботи. Велика наукова ерудиція, енергійна практична діяльність, 

прекрасні людські якості – сердечність, доброзичливість, порядність, чуйність, нетерпимість 

до недоліків – створили Володимиру Федоровичу незаперечний авторитет і повагу з боку 

вчених, агрономів, студентства.  

 

Нижник С.В. Основные принципы научно-организационной деятельности и влияние 

В.Ф. Пересыпкина на развитие Уманского сельскохозяйственного института. 

Аннотация: В статье комплексно исследованы основные принципы научно-

организационной деятельности и влияние В.Ф. Пересыпкина на развитие Уманского 

сельскохозяйственного института (1946–1952), его педагогическая и дыректорская 

деятельность. Определены и освещены предпосылки и особенности развития учреждения, 

формирование основных направлений исследований и достижения коллектива, 

возглавляемого В.Ф. Пересыпкиным. 

Как вывод, автор отмечает, что успешность научных и организаторских результатов 

дают основания утверждать, что в качестве директора института ученый проявил 

высокий профессионализм и удивительный талант организатора и педагога, а подбор 

кадров обеспечил надлежащую эффективность работы. 

Ключевые слова: Уманский сельскохозяйственный институт, В.Ф. Пересыпкин, 

защита растений, профессиональная подготовка. 

 

Nyzhnyk S. Basic principles of scientific and organizational activities and the impact of VF 

Peresypkina on the formation of Uman Agricultural Institute. 

Abstract: The article centers around the basic principles of scientific and organizational 

activities and impact V. Peresypkin the development of Uman Agricultural Institute (1946–1952), 

his teaching and Rector's activities. Identified and highlighted background and features building 

institutions forming the main research areas and achieve team headed by V. Peresypkin. 

In conclusion, the author notes that the success of research and organizational results give 

reason to believe that as director of the Institute scientist showed high professionalism and 

extraordinary talent organizer and teacher, and has provided adequate staffing efficiency. 

Key words: Umansky Agricultural Institute, V. Peresypkin, plant protection, training. 
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УДК94(477.46)(092) 

З.В. Священко 

ВОЛОДІННЯ В. КАЛИНОВСЬКОГО НА УМАНЩИНІ 
 

Анотація: У статті йде мова про шляхтича герба «Калінова», старосту брацлавського 

і вінницького (1599-1613), а також звенигородського (1606), який у 1609 р. став власником 

Уманщини та його роль у колонізації краю. Автор аналізує характерні особливості 

господарювання В. Калиновського на території краю; наголошує на тому, що встановлення 

контролю над Уманщиною дозволяло В.Калиновському зосередити в своїх руках контроль за 

мобілізацією земель місцевої шляхти і при зубожінні чи згасанні останньої скуповувати її 

землі. Зроблено висновок, що Уманщина для Калиновських була важливим джерелом 

прибутків, магнат використовував природні багатства своїх володінь для власного 

збагачення. 

Ключові слова: Уманщина, В. Калиновський, польська колонізація, шляхта, 

господарювання. 

 
Історія поляків та українців є тісно переплетеною. Це певною мірою пояснює та 

обумовлює значні взаємовпливи і взаємозалежності обох народів. Водночас таке 
взаємозбагачення й мирне співжиття часто-густо супроводжувалося непорозуміннями, котрі 
й сьогодні не мають повноцінного висвітлення та вирішення. 

Однією з цікавих спільних тем української та польської історій є історія проникнення 
польської шляхти на українські землі, зазвичай, в українській історіографії визначеною 
поняттям полонізація [1, с. 374]. На початку XVIІ ст. польська колонізація Уманщини 
пов’язана з іменем В. Калиновського, який був її власником майже півстоліття, тому 
дослідження даної теми є досить актуальним. 

Цінним для вивчення проблеми є дослідження Н. Яковенко, в якому характеризується 
процес становлення української шляхти, показано шляхи здійснення польської колонізації в 
Україні і, зокрема, на Уманщині [2]. Коріння деяких українських шляхетських родин, що 
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проживали на Уманщині розглядається у праці В.В. Кривошеї та В.М. Орла [3]. Автори 
докладно характеризують також персональний склад шляхти та козацтва регіону. 

Безпосередньо з історією краю XIV – XVII ст. пов’язані роботи І.І. Кривошеї та Ір.І. 
Кривошеї [4], а також Т.В. Кузнець [5], в яких дано аналіз процесу заселення краю в період 
литовсько-польської колонізації.  

Серед досліджень регіонального характеру на особливу увагу заслуговує праця 
М. Ткаченка «Гуманщина в XVI – XVIII вв.» [6]. Дані про події тих часів на території 
Уманщини містяться в Архіві Південно-Західної Росії [7]. Слід відзначити також працю 
польського історика А. Яблоновського [8] та ін. 

Але, незважаючи на значну дослідницьку літературу, спеціальні праці, присвячені 
дослідженню ролі у колонізації Уманщини В. Калиновського, відсутні. Тому метою 
дослідження є показати роль у колонізації території Уманщини В. Калиновського, а також 
проаналізувати характерні особливості його господарювання на території краю. 

Сучасні польські дослідники вказують на те, що рух польської шляхти на схід містив в 
собі різні спонукальні причини та відповідно мотивації, був складним політичним, 
соціальним явищем перехідного характеру [9, с. 45]. Відтак, видається цікавою та 
актуальною думка сучасних польських фахівців щодо визначення так званої східної за 
вектором шляхетської міграції та відповідно причин її виникнення. 

На думку Є. Коропецького, Річ Посполита першочергово сформувалася як держава 
шляхти. Відповідно, шляхта поступово відвойовувала собі певні привілеї, котрими 
забезпечували собі всі можливості для перетворення з войовничо-лицарського стану в досить 
впливову групу землевласників. Оскільки впливовість визначалася кількісними показниками 
володінь того чи іншого шляхтича, то цілком закономірно постає проблема розширення 
владних територіальних впливів, які й зумовили експансію поляків на сусідні східні землі 
[10, с. 78]. 

Українська дослідниця Н. Яковенко називає три шляхи, якими витворювались 
латифундії польських магнатів: 1) завдяки королівським данинам; 2) як наслідок шлюбних 
контактів з волинськими князями та, меншою мірою, з великим українським панством; 3) 
через встановлення адміністративного контролю над південними околицями України – 
Брацлавщиною і Південною Київщиною [2, с. 231] (а, отже, й історичною Уманщиною). 

Першому шляху історіографія традиційно надає великої ваги, відштовхуючись від 
сеймової ухвали 1590 р., яка нібито поклала початок польській колонізації, оголосивши усі 
землі на південь від Білої Церкви пустинями і надавши королю право роздавати їх шляхті. 
Однак, як зазначає Н. Яковенко, «у такому тлумаченні згаданої ухвали є принципова 
неточність. Ухвала 1590 р. була конкретним актом, що стосувався уже здійснених 
королівських надань «трьом особам, як про це свідчать їхні привілеї». На ці три данини, 
власне, і вимагалась санкція сейму, без згоди якого король не міг відчужувати землі 
королівського столу. У територіальному аспекті згаданий документ є надзвичайно плутаним 
і вказує не стільки на «землі на південь від Білої Церкви», скільки на необізнаність 
канцеляриста, котрий його складав, з картою України» [2, с. 232]. Таким чином, згадана 
ухвала сейму аж ніяк не була сигналом до нестримної роздачі українських просторів 
польським магнатам.  

Якщо переглянути інші поземельні королівські данини кінця XVI – середини XVII ст. на 
користь великих власників, то українських територій стосуватимуться буквально одиниці. 
Щодо Уманщини, то це сеймова ухвала 1609 р. про надання В.Калиновському «пустиню 
Гумань». 

Отже, можемо з певністю констатувати, що роздача королівським урядом земель в 
Україні жодною мірою не створювала підстав для виникнення тут латифундій польських 
магнатів. Набагато суттєвішу роль у розповсюдженні великого польського землеволодіння 
відіграв інший шлях – шлюбні зв’язки між волинськими князями і польським панством, але 
на Уманщині кількість таких володінь незначна. 

На початку XVII ст., польська колонізація території Уманщини посилюється. Заселені 
місцевим населенням землі, в офіційних польських документах звані «пустощами» 



Уманська старовина, вип. 1 / 2016 

97 

привласнюються польськими магнатами і шляхтою; іноді вони насильно захоплюються і 
переділяються між заможними польськими родами. 

Саме на Уманщині спостерігається інтенсивна скупівля маєтків дрібного і середнього 
місцевого панства, здійснювана польськими магнатами – представниками королівської 
адміністрації [11, с. 53-54]. Встановлення польського адміністративного контролю над 
Уманщиною дозволяло зосередити в своїх руках контроль за мобілізацією земель місцевої 
шляхти і при зубожінні чи згасанні останньої скуповувати ці землі. 

Напередодні унії Сігізмунд Август, потребуючи коштів на військові видатки, заставив 
його у 5 тис. кіп грошів тодішньому брацлавському і вінницькому наміснику князю Богушу 
Корецькому. Заставна сума, не повернута королівським двором князю Богушу, була 
відкуплена у його спадкоємців галицьким каштеляном Єжи Струсем. Останній, у свою чергу, 
в 1604 р. переписав її на свого зятя Валенти-Александра Калиновського. Таким чином, уже з 
кінця 70-х рр. XVI cт. над Вінницьким і Брацлавським староствами (а отже і на Уманщині) 
встановлюється контроль спершу Струся, а далі Калиновського, що з незначними перервами 
тривав до початків Хмельниччини [2, с. 237]. 

Паралельно утвердженню Єжи Струся і його спадкоємців на Уманщині розростається їх 
тутешнє землеволодіння за рахунок скупівлі маєтків місцевих землян. Так, у 1592 р. Струсь 
купує у Федора Базановича чимале володіння із селищами Вороне, Соколівка і Буки [2, с. 
237]. В місті Буках Струсь будує замок, а саме місто за тодішнім звичаєм називає Струсьград 
[6, с. 14]. Тоді ж була відкуплена у брацлавських землян Золотарів південна частина 
Звенигородщини з селищем Мушуровим [2, с. 237]. 

Колонізацію Уманщини та її розквіт перед Хмельниччиною досі пов’язують з ім’ям В. 
Калиновського. Але надання такого значення шляхті та магнатам в історії колонізації не 
відповідає дійсності. Уманщина вже перед наданням «Гуманської пустині» мала людність. 
Саме місто, можливо, існувало вже в XVI ст., а можливо і раніше. Отже, думка про головну 
роль в історії залюднення Уманщини Калиновського не відповідає дійсності. Калиновський 
міг збудувати замок, сприяти розвитку торгівлі, в чому він був зацікавлений. Також, пише 
М.Ткаченко, можна визнати, що розвиток економічного життя в Маньківці та інших містах 
міг статися завдяки тому, що поширилися торговельні зв’язки із Західною Україною, Степом 
та східними українськими землями [6, с. 15]. Але погляд, що Калиновський заселив 
Уманщину, вже остаточно відкинутий. 

Визначний воєнначальник свого часу і активний оборонець подільських кордонів 
держави від татар, Валенти-Алаксандр у 1609 р. добивається від сейму потвердження у 
спадкове володіння «Гуманську пустиню». В сеймовій ухвалі це надання описано приблизно 
так: «Внесли до нас земські посли, щоб ми за великі та криваві заслуги Валентія Олександра 
Калиновського, старости Вінницького та Брацлавського пожалували йому на правах 
власности пустиню, що зветься Гумань, та лежить у Брацлавському старостві в тих межах її, 
в яких вона знаходиться по її врочищах, на що ми погодились» [6, с. 15]. А далі описані межі 
цієї «Гуманської пустині». Це чимала територія, що знаходилась між двома татарськими 
шляхами – Кривошарівский і Удицьким, починалася вона від верхів’їв ріки Кублича 
урочища Кам’янецького Рогу та річки Удича, далі Удичем до Бугу, Бугом до Синюхи – це 
один бік пустині. А з другого – від лісків Вірменських до Яворчиків, від Яворчиків до лісків 
Лядських, далі до Берестова, від Берестова до верхів’їв річки Бабанки, що розмежовує грунт 
Гуманський від Буцького, далі річкою Бабанкою, що впадає в Ятрань, потім Ятранню до 
Синюхи і від Синюхи до Бугу. З усіма урочищами і річками, що впадають у річку Уманку, 
пустиня ця простягається на сім миль [7, с. 204]. Але виявилось, що комісія, яка описувала 
цю територію «помилилась» у визначенні її межі, а замість 7 вона мала 300 миль довкруж. За 
обрахунками О.І. Барановича, охоплювала близько 4 тис., а за обрахунками В.Чаплінського – 
понад 1 тис. кв. км. [2, с. 237]. До цієї території були приєднані ще володіння Калиновського 
на Брацлавшині, Вінничині, Звенигородщині. 

Сейми гостро противилися таким поземельним данинам, які порушували принцип 

невідчужуваності земель королівського столу, але В.О.Калиновський користувався 
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особливою прихильністю короля: адже в шляхетському рокоші 1607 р. він привів на 

підтримку Сигізмунда ІІІ власний 1,5-тисячний загін воїнів. 

Спадок і королівську данину Калиновський доповнив цілим рядом купівель від місцевих 

землян. Так, у 1598 р. були відкуплені від Чечелів Щурівці, близько 1611 – 1615 рр. – 

Клебань (Славгород), Тульчин (Нестервар) і Тростянець (Адамгород) від останнього 

представника прадавнього роду подільських бояр Слупиць Тихона Слупиці [2, с. 237]. 

У 1629 р. Калиновському вже належала значна територія з великими поселеннями та 

містами. «У Вінницькому повіті володів Калиновський Гулівцями, Брацлавському – 

Тульчиним, Клебанню, Кірнасівкою, Тростянцем, Кошичами та Козинцем; на Гуманщині – 

Гумань, Городецьке, Бабани були в його володінню; на Звиногородщині – Вороне, 

Соколівка, Маньківка, Мушурів, Буки» [6, с. 16]. 

Контроль над королівщинами Брацлавщини Калиновські утримували, як вже 

зазначалось, до Визвольної війни. Оскільки згадана заставна сума, заборгована королівським 

двором, лишалася невідшкодованою, то на її покриття кожному черговому Калиновському-

старості надавалися в умовне держання певні села з Вінницького чи Брацлавського повітів. 

Так, Адаму Калиновському, старшому синові Валенти-Александра, вінницькому і 

брацлавському старості (1620–1638), належали пожиттєво, окрім міста Брацлава і Мачохи, 

села Щурівці, Городниця, Самчинці і Зятьків, з 1633 р. – село Кропивниця [3, с. 125]. До його 

брата і наступника на старостві (1638–1643) Мартіна перейшли і згадані, і новонадані села: 

Великі і Малі Хруслинці та Амбросівка [3, с. 126]. Взагалі латифундії ось такого «мішаного» 

типу, де нарівні зі спадковими фігурують умовні і пожиттєві володіння, є дуже характерним 

для досліджуваного регіону. Наприклад, Адам Калиновський, згідно з подимним тарифом 

1629 р., платив податок за 7053 дими, у тому числі з власних маєтків, враховуючи пожиттєві 

держання, – за 5030, а з королівщин – за 2023 дими [3, с. 215]. 

Можливо саме в цей час поселення Гумань стає центром володінь Калиновського, бо з 

1629 р. є відомості про те, що там було 1067 димів, з них 1/3 – 362 дими належало Мартину 

Калиновському, 705 димів – Адаму Калиновському, а близько середини XVII ст. у місті 

проживало 9600 осіб оподаткованого населення [7, с. 406]. Для захисту Гумані від набігів 

татар було побудовано замок, який був обнесений ровами і валами, його охороняли козаки, 

яких Калиновський набирав з місцевих жителів. Умань була ремісничим і торговельним 

осередком, у передмістях якого проживало хліборобське населення. Місто було оточене 

багатьма селами, серед яких Бабани, Краснопілка, Кочубіївка, Городецьке, Іванівка (тоді 

Лемен, Цімерманівка), Дмитрушки, Сушківка, Косенівка, Псярівка (Ятранівка) та ін. [12, с. 

31]. Значним поселенням того часу була також Маньківка, в якій було 949 димів [6, с. 16]. 

Придбання такої великої території як «Гуманська пустиня» поставило перед 

Калиновським низку завдань економічного, соціального та культурного характеру. 

Господарювання Калиновських на Уманщині відбувалося «в дусі часу». Воно відзначалося 

набігами на землі менш заможних шляхтичів, невиконанням ухвал уряду, що надавав право 

володіти землями іншим особам або забороняв робити напади тощо. М. Ткаченко наводить 

ряд фактів, які говорять про це. Серед них називаються такі : у 1638 р. король надав Янові 

Одрживольському, старості Вінницькому села Мошурів, Папужинці, Романівку, але володіти 

цими поселеннями перешкодив Калиновський. Названо також кілька справ, які торкаються 

підданих. У 1622 р. Богдан Красносельський позивався з Калиновським за підданих, що 

повтікали з села Красного до Буків та Гуманя. Такі ж справи були з Калиновським у 1622 р. у 

Яна Клещевського за підданих, що повтікали з Клещева до Маньківки, у Якуба 

Пясочинського також за підданих, що з Жорнищ утекли до Маньківки, у Черленківського за 

підданих, що втекли до Маньківки з Крищинець [6, с. 17].  

Мати на Уманщині великі володіння та охороняти їх було для Калиновського справді 

важкою справою. Потребу мати якомога більше землі шляхта могла задовольнити особливо 

на українських землях, експлуатуючи їх на повну потужність. Калиновський теж намагався 

якнайбільше експлуатувати природні багатства своїх володінь для власного збагачення. Він 
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розвивав активну діяльність організовуючи виробництво та збут продукції із своїх володінь 

на ринки Західної Європи. 

Особливо нещадно починають нищитися ліси (заради добування поташу – карбонату 

калію). Тисячами бочок вивозили з буд поташ, продаючи спритним комерсантам. Наприкінці 

XVI – першій чверті XVII ст. в Київському і Брацлавському воєводствах діяло більше 50 

поташних буд. Найбільші буди були на Уманщині [13, с. 302]. 

З 1634 і 1638 рр. відомі два контракти, за якими В.О. Калиновський зобов'язувався 

поставляти поташ львівському купцеві Убальдіні та гданському комерсантові Деменсу. За 

першим Калиновський зобов’язується поставляти поташ львівському купцеві Убальдіні 100 

бочок за 29 тис. злотих. За 108 тисяч золотих Калиновський продає поташ з буд гуманських, 

кумицьких, іванських, маньківських, буцьких, мушурівських та інших гданському 

комерсантові Деменсу [6, с. 17; 13, с. 302]. Як бачимо, варварське винищення лісів 

здійснювалось заради власного збагачення польського магната. 

Але це, ймовірно, не задовольняло величезних потреб уманського магната, бо 

практикуються і інші форми наживи, зокрема – здача сіл під заставу. Так, в 1646 р. 

Городецьке було віддане в заставу Ф. Юшковському, Верхячка – Лешинському за 1.500 

злотих; в 1647 – 1650 рр. Соколівка за 7.500 злотих орендувалась О. Горлиновим та ін. 

[6, с. 17]. Як видно і оренда сіл давала немалі прибутки їх власнику. 

Отже, ми бачимо, що Уманщина для Калиновського була важливим джерелом прибутків, 

магнат використовував природні багатства своїх володінь для власного збагачення. 

Встановлення адміністративного контролю над Уманщиною дозволяло В.Калиновському 

зосередити в своїх руках контроль за мобілізацією земель місцевої шляхти. 

 

Священко З.В. Владения В. Калиновского на Уманщине. 

Аннотация: В статье идет речь о шляхтиче герба «Калинова», старосте брацлавском 

и винницком (1599–1613), а также звенигородском (1606), который в 1609 г. стал 

владельцем Умани и его роли в колонизации края. Автор анализирует характерные 

особенности хозяйствования В.Калиновського на территории края; отмечает, что 

установление контроля над Уманщиной позволяло В. Калиновському сосредоточить в своих 

руках контроль за мобилизацией земель местной шляхты и при обнищании или угасании 

последней скупать ее земли. Сделан вывод, что Уманщина для Калиновских была важным 

источником доходов, магнат использовал природные богатства своих владений для 

собственного обогащения. Установление контроля над Уманщиной позволяло 

В.Калиновскому сосредоточить в своих руках контроль за мобилизацией земель местной 

шляхты. 

Ключевые слова: Уманщина, В.Калиновский, польская колонизация, шляхта, 

хозяйствование. 

 

Svyaschenko Z. Characteristics V.Kalynovskoho to Uman district. 

Abstract: The article deals with the emblem of nobility «Kalinov» elder Vinnytsia and Bratslav 

(1599-1613) and Zvenigorod (1606), who in 1609 became the owner of Uman and its role in the 

colonization of land. The author analyzes the characteristics V.Kalynovskoho management in the 

region; stresses that the establishment of control Uman allowed V.Kalynovskomu amass control 

over land mobilization at the local gentry and impoverishment or extinction of its last buy land. It is 

concluded that Uman for Kalinowski has been an important source of profits tycoon use natural 

resources of their possessions for their own enrichment. The administrative control of Uman 

allowed V.Kalynovskomu amass control over land mobilization of local gentry. 

Key words: Uman, V.Kalynovskyy, Polish colonization, gentry, management. 
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ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО 

ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ 

 
УДК 930.1+159.942 

В.В. Гордієнко 

ІСТОРІЯ ЕМОЦІЙ У СУЧАСНІЙ ГУМАНІТАРИСТИЦІ 
 

Анотація: У статті досліджено суспільні і наукові передумови змін у сучасній світовій 

гуманітаристиці. Виявлено причини і показано процес становлення нового напряму в 

історіографії – історії емоцій. Визначено провідних вчених, праці яких започаткували 

дослідження емоцій в соціо-гуманітарних науках. Встановлено і охарактеризовано три 

етапи розвитку досліджень емоцій в гуманітаристиці. Проаналізовано проблематику 

нового напряму історіографії. Висвітлено основні підходи і методологічні принципи при 

дослідженні соціально-історичних аспектів емоцій.  

Ключові слова: гуманітаристика, історія емоцій, парадигма, почуття, емоційне 

співтовариство, емоційний притулок. 

 

Застосування в історичному наративі термінів емоційного стану є давнім засобом роботи 

фахового історика. Емоційно-антропоморфні поняття застосовувалися завжди і при описі 

великих соціальних груп, спільнот, які аналізувалися як дієвці. Їх використання виконує 

важливу функцію пояснення в історичній оповіді. Водночас, емоція в історичному процесі 

відіграє не останню роль і може бути предметом історичного аналізу сама по-собі. 

Традиційна історіографія зі своїм прагненням до раціональності розглядала емоції як те, що 

не вкладається в рамки класичного історизму і знаходиться за межами потоку історії. 

Оскільки, як вважалось, дієвець в історії керується раціональними мотивами, то його 

емоційні стани відносили до «ірраціонального» тобто, до того, що не може бути предметом 

дослідження історика, або до того, чим має займатися психолог, чи психіатр. 

Драматичні події останнього часу, починаючи від атаки релігійних фанатиків на споруди 

Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку 11 вересня 2001 р. і закінчуючи нашою 

трагедією на Майдані і військовим конфліктом на Донбасі, істотно руйнують уявлення про 

те, що категорії страху і ненависті, співчуття і гордості можуть розглядатися лише як 

предмет абстрактних міркувань. Поширення інтересу в фаховому гуманітарному середовищі 

до проблематики емоцій в історичному процесі набуло сьогодні такої інтенсивності, що 

спеціалісти навіть вживають термін «емоційний поворот» в сучасній історіографії. Але 

«емоційний», або «афективний поворот» спостерігається не тільки в історіографії. Емоції є 

предметом прискіпливої уваги філософії, гендерних досліджень, мистецтвознавства, 

літературознавства, соціології, культурної антропології і інших наук, тобто, всієї сучасної 

гуманітаристики. З проблем емоцій проводяться наукові конференції, круглі столи, 

симпозіуми. В США, в Західній Європі, в Росії публікуються збірники досліджень з питань 

емоцій в існуванні спільноти, в індивідуальному житті, в історичному процесі.  

Ми маємо намір у цій роботі проаналізувати суспільні і наукові обставини, які призвели 

до «емоційного повороту» в гуманітаристиці, окреслити ландшафт дослідницького поля в 

галузі історії емоцій, показати особливості методології і основні компоненти дослідницьких 

технік, які застосовуються при вивченні соціально-історичної місії афектів. 

Дослідники знаходять перші спроби «історизації емоцій» ще в позитивістській 

історіографії ХІХ ст., у роботах першого історика культури Якоба Буркхардта, французького 

дослідника Жуля Мішлє. Емоції, як предмет історичного аналізу, щоправда, спорадично 

постають у творах Йогана Хейзинги, Марка Блока [2, с.111]. Динаміку емоцій в історичному 

процесі, в «процесі цивілізації» ґрунтовно аналізував Норберт Еліас, якого вважають одним 

із засновників історії емоцій. Йому належить так звана «гідравлічна концепція», згідно з 
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якою становлення цивілізації відбувалося значною мірою з допомогою регламентації і 

впорядкування емоцій. Тобто, чим цивілізованішою є спільнота, тим менше в ній 

проявляються крайнощі афективних станів індивіда, чи цілих груп. Цивілізований індивід 

виробляє здатність стримувати прояви емоцій [3]. 

Встановлено, що наприкінці 30-х рр. ХХ ст. з’являється гіпотеза, що емоції – це 

історично мінливий соціально-культурний конструкт. Про це у своїй статті «Чуттєвість і 

історія», яка була оприлюднена в журналі «Аннали соціальної історії» у 1941 р., писав 

Люсьєн Февр. У цій роботі він закликав істориків взяти до уваги емоції, написати історію 

радості, любові, страху, жалості [5, с.109]. Військова катастрофа, яку в ці місяці болісно 

переживали всі французи, позначилася на міркуваннях Февра. Тому, відомий німецький 

історик Ян Плампер не випадково зазначив, що «біля джерел історії емоцій стояли Гітлер і 

Февр» [4,с.13]. Згодом, у післявоєнний період соціальні рухи 60-х рр. і унікальні результати 

дослідження людського мозку стимулювали науковий інтерес до емоцій. 

А вже у 1985 р. у жовтневому числі журналу «Американський історичний огляд» була 

оприлюднена стаття Пітера і Керол Стернс, в якій автори запропонували запровадити термін 

«емоціонологія» для позначення наукової дисципліни, що вивчала б колективні емоціональні 

стандарти певного суспільства і емоційний досвід окремих суб’єктів і груп. Науковці також 

намітили і предметне поле досліджень «емоціонології»: «Як і чому соціальні агентства та 

інститути висували на перший план одні і забороняли інші види емоцій, залишаючись 

нейтральними, або байдужими стосовно третіх ?» [10,с.814]. 

Упродовж 90-х і, особливо, у 2000-х популярність нового напряму в історіографії 

зростала. Незабаром емоціями ґрунтовно зацікавились психологи, оскільки після 

встановлення соціально-історичної природи афектів виявилось, що вони мають когнітивний 

характер. Економісти встановили істотну залежність виробничих процесів і економічних 

явищ від емоціональної складової суб’єктів економіки. Згодом, емоції опинились у центрі 

уваги практичного всього спектру наук сучасної гуманітаристики. Навіть військові історики 

отримали імпульс для дослідження раніше замовчуваних феноменів. 

Ян Плампер виділяє три парадигми і, відповідно, три етапи у становленні історії емоцій. 

Перша, або універсалістська парадигма, існувала упродовж 1940 – 1980 рр. Друга парадигма, 

відома як соціальний конструктивізм, охоплює період 1985 – 1995 рр. Третя парадигма, яку у 

фаховому середовищі називають синтезом універсалізму і соціального конструктивізму, 

існує на даний момент [4,с.20]. Для універсалістської парадигми головним було уявлення 

про незмінність, надкультурність емоцій. Представники парадигми соціального 

конструктивізму вважали, що емоції є продуктом розвитку культури і залежать від її стану. 

Сучасна гуманітаристика зазнала істотного впливу природничих наук. Під впливом нових 

знань з нейробіології, когнітивної психології та інших наук частина фахівців у галузі історії 

емоцій змушена була визнати наявність в емоціях універсальних компонентів. Але форми 

вияву емоцій, все ж, як вважають науковці, визначаються культурними факторами [6, с.456]. 

Сьогодні дослідники емоцій займають проміжну позицію між двома крайнощами 

універсалізму і соціального конструктивізму, яку позначають терміном «синтез».  

Проблемне поле історії емоцій, яке виникло в результаті «емоційного повороту» має 

такий вигляд: вираження й інтерпретація емоцій; з’ясування походження емоцій: чи вони 

виникають «всередині» духовного світу людини, чи вони запозичуються «ззовні» і 

привносяться з родини, близького оточення, відповідної суспільної інституції, загальної 

культурної ситуації в суспільстві; виявлення чого в емоції більше – індивідуального, чи вони 

коригуються етичними, релігійними, естетичними регуляторами; встановлення впливу 

емоцій на наші раціональні рішення і мотиви дій; вплив на продукування емоцій і створення 

«емоціональних співтовариств» (родини, конгрегації, князівського двору, салону, фахового 

колективу, блогу, нації і т.п.) таких культурних посередників як церква, література, кіно, 

реклама, Інтернет; залежність наших емоцій від місця, де ми їх переживаємо; різні форми 

прояву однієї емоції; гендерні, національні, лінгвістичні, соціальні відмінності емоційних 

проявів; вплив сучасної епохи на історико-культурну інтерпретацію емоцій; динаміка 
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мовних можливостей опису емоцій; роль емоцій в історії; напрям розвитку історії емоцій (до 

посилення контролю, стандартизації, чи до лібералізації і демократизації почуттів). 

Важливою проблемою є також виявлення рівня продуктивності взаємодії історії емоцій з 

психологією і нейрофізіологією [1]. 

Шведська дослідниця Карин Юханіссон пише про «структури почуттів» - своєрідний 

соціальний досвід, моделі почуттів і настроїв, або емоційну систему норм, яку також слід 

вивчати. Встановлення домінуючої структури почуттів дає можливість дослідникові виявити 

межі відповідного історичного періоду [7,с.8]. 

Фахівці з історії емоцій розробили методологію і методику вивчення цього предмету. У 

залежності від завдань, які ставить перед собою дослідник і від того, в якій площині він 

проводить аналіз, застосовуються особливі техніки дослідження. Серед найпоширеніших 

вимог до історичного дослідження емоцій виділяються декілька. Так, американська 

дослідниця Барбара Розенвейн у своїй статті «Проблеми і методи в історії емоцій» 

наголошує на тому, що дослідник емоцій повинен скласти ретельний опис доступних джерел 

для кожного емоційного співтовариства. Вона стверджує, що історикові слід підбирати 

джерела, які б містили вираження емоційних станів кількох представників даної спільноти. 

Важливою дослідницькою процедурою в такому дослідженні, на її думку, має стати 

уточнення термінів, якими позначаються різні емоції, встановлення значень цих термінів, що 

вкладалися в них людьми минулих епох. Вона рекомендує історикам емоцій звертатися до 

давніх теоретиків емоційних станів: античних філософів, середньовічних богословів тощо. У 

творах Платона, Аристотеля, Епікура, Фоми Аквінського, наголошує Розенвейн, містяться 

детальні описи термінів, які позначали емоції в давні часи. Крім цього, на її думку, дослідник 

має розрізняти значення слів і фраз, які виражають емоції відповідної групи, щоб виявити їх 

відносну важливість для цього співтовариства. Дослідниця акцентує увагу на феномені 

«мовчання» джерел, який повинен прочитуватися істориком, оскільки у відповідну історичну 

епоху могли бути заборони на обговорення, чи просто згадування відповідних переживань, 

що є певним симптомом для «емоційних співтовариств». Так, вона сумнівається в правоті 

Яна Плампера, який описував страх російських солдатів під час Першої світової війни, бо 

цей стан зберігся в їхніх листах, і заперечував наявність страху в російських солдатів у 1812 

р., оскільки в письмових джерелах цього часу про страх не згадується. Розенвейн зазначила, 

що, можливо, у 1812 р. говорити, а тим більше описувати почуття страху на війні було 

неприйнятним у спілкуванні і в побуті. Дослідник історії емоцій, наголошує дослідниця, 

повинен навчитися правильно прочитувати емоційні метафори, знаходити іронію у 

вираженні емоцій у відповідних джерелах. На завершення історичного дослідження емоцій, 

стверджує вона, науковець має з’ясувати їхню соціальну роль, а також зміни, що 

відбуваються в емоційній сфері упродовж історії відповідного співтовариства [8]. 

Упродовж 2000-х рр. відбулась диференціація дослідницького поля історії емоцій. 

Утвердилось три провідні лінії цього напряму історіографії. Свій варіант історії емоцій 

запропонував американський історик Вільям Редді. У 2001 р. була оприлюднена його книга 

«Навігація емоцій». У ній автор проаналізував і систематизував емоційні висловлювання і 

жести і їх здатність впливати на емоційне життя індивіда. Він виявив змінний характер 

емоційних висловлювань і жестів і те, що вони здатні допомогти приховати, посилити, або 

викликати відповідні почуття в індивіда. В його роботі такі висловлювання і жести названі 

емотивами, і саме вони опинилися в центрі дослідницької уваги. Предметом нового напряму 

історіографії Вільям Редді визначив вивчення емотивів у їх взаємодії та в історичній 

динаміці. Теорія емотивів поповнилася такими поняттями як «агенти», «емоційні режими», 

«емоційні сховища», «емоційні притулки», «емоційне страждання». Застосовуючи новий 

понятійний апарат, Вільям Редді проаналізував емоційну історію кінця ХVІІІ – початку ХІХ 

ст. у Франції. Зокрема, «аристократичний салон» і «масонську ложу» він відносить до 

«емоційних притулків» представників французького дворянства, які переживали «емоційне 

страждання» у зв’язку з колізіями старого режиму. Новостворена методологія історії емоцій 
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дає можливість авторові «Навігації емоцій» подати нову інтерпретацію причин Французької 

революції, якобінського терору, культурних феноменів сентименталізму і романтизму [11]. 

У 2006 р. вийшла в світ праця американського історика Даніеля Гросса «Секретна історія 

емоцій». Автор запропонував нову техніку історичних досліджень емоцій. Гросс пов’язує 

емоції з соціальними ідеологіями. Емоції в його концепції – це риторичні конструкти, 

вивчення яких може дати багатий матеріал для дослідника. Зокрема, автор аналізує 

«нерівний розподіл» емоцій між представниками різних спільнот і груп у різні історичні 

відрізки часу. Крім того, науковець звернув увагу на те, як сприймаються в історичному 

процесі одні й ті ж емоції. Пасивність, смирення і апатія мали високу цінність у минулі 

епохи європейської цивілізації, а сьогодні ці емоції розглядаються як суспільні вади. Гросс 

встановив, що в суспільстві існує приховане переконання про «права» деяких спільнот на 

певні почуття і заперечення такого «права» для інших спільнот. Як приклад, він наводить 

всесвітню скорботу за загиблою принцесою Діаною і абсолютну байдужість мас до смерті 

простої людини. Свою інтерпретацію проблемного поля історії емоцій Деніель Гросс вважає 

науковою спробою створення нової риторики емоцій і пристрастей [9]. 

Внесок у розширення дослідницького поля історії емоцій зробила німецька історик Уте 

Фреверт. У роботі «Втрачені і набуті емоції в історії» (2011 р.) вона спробувала виявити 

обставини «виникнення» і «щезання» емоцій в історичному процесі. Крім цього, в 

дослідженні з’ясовується роль гендера у формуванні емоційних режимів, а також стилів 

вираження емоцій. Свою концепцію Фреверт означила як «економія емоцій». Німецька 

дослідниця проаналізувала емоції «співчуття» і «жалості», показала їх поширення в 

середовищі освічених людей ХVІІІ ст. і їх роль у новітніх гуманістичних концепціях 

боротьби проти жорстокості і т.п. Уте Фреверт, чи не вперше в гуманітаристиці, ставить 

проблемне питання про межі жалості в сучасній цивілізації. Відомий російський дослідник І. 

Вінницький стверджує: «Якщо для Редді історичним рушієм західної емоційності є 

страждання (ображений монархом дворянин знаходить собі притулок у салоні або ложі; 

розчарований у сентиментальній тиранії громадянин здобуває відносний спокій в 

романтичному усамітненні), то для Фреверт таким рушієм є жалість» [1]. 

Популярність історії емоцій упродовж останніх років посилюється. Свідченням цього є 

оприлюднення збірників праць провідних фахівців з історії емоцій різних країн. У Росії в 

2010 р. вийшла в світ збірка статей «Російська імперія почуттів: Підходи до культурної 

історії емоцій» за редакцією Яна Плампера, Шамми Шахадат і Марка Елі. Можливо, цим 

збірником започатковується новий етап дослідження емоцій, упродовж якого в центрі уваги 

будуть етнічні аспекти емоцій. Серед проблем, які піднімаються в статтях збірника на 

особливу увагу, з огляду на наші тривожні реалії війни, заслуговує така проблема: якими 

способами політичні режими використовують і трансформують емоції своїх підданих і 

громадян ? [4]  

Отож, як бачимо, становлення історії емоцій вкладається в загальну логіку розвитку 

гуманітаристики. Посилення зв’язків між соціо-гуманітарними і природничими науками 

зумовили подолання упередженості вчених щодо емоцій, які довго залишалися на периферії 

соціальних досліджень через переконання науковців у їх «ірраціональності». Виявлення 

науковцями тісного зв’язку між думкою і почуттям, між індивідуальним і суспільним у 

почуттях спричинили залучення емоцій до предметної сфери історіографії. Перетворення 

історії емоцій у повноцінну наукову дисципліну супроводжується її інституалізацією і 

внутрішньою диференціацією. Усталення методології і методики досліджень відкриває перед 

історією емоцій широкі дослідницькі перспективи. 

 

Гордиенко В.В. История эмоций в современной гуманитаристике. 

Аннотация: В статье исследованы общественные и научные предпосылки изменений в 

современной мировой гуманитаристике. Выявлены причины и показан процесс становления 

нового направления в историографии - истории эмоций. Определены ученые, труды 

которых открыли исследование эмоций в социо-гуманитарных науках. Установлены и 
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охарактеризованы три этапа развития исследования эмоций в гуманитаристике. 

Проанализирована проблематика нового направления историографии. Освещены основные 

подходы и методологические принципы при исследовании социально-исторических аспектов 

эмоций. 

Ключевые слова: гуманитаристика, история эмоций, парадигма, чувства, 

эмоциональное сообщество, эмоциональное убежище. 

 

Hordiyenko V.V. The history of emotions in modern humanities.  

Abstract: In this article social and scientific backgrounds of change in contemporary world 

humanities have been investigated. The reasons have been examined and the process of settling a 

new trend in historiography – the history of emotions has been shown. It has been defined the 

leading scientists, whose works have started the research of emotions in socio-humanities. The 

three stages of the development the research of emotions in humanities have been characterized. 

The problems of a new trend of historiography have been analyzed.  It has been highlighted the 

main approaches and methodological principles while researching social and historical aspects of 

emotions.  

Key words: humanities, the history of emotions, paradigm, emotions, emotional community.  
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УДК 930.1(470+571+438):94(477.41)  

Ю. О. Ярцун 

ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ШЛЯХТИ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В 

СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ ТА ПОЛЬСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ 

(КОРОТКИЙ ОГЛЯД) 
 

Анотація: У статті обґрунтовується актуальність вивчення історії повсякдення. 

Порушується проблема наявності інформації стосовно різних аспектів повсякденного 

життя шляхти в межах Київській губернії в період з кінця ХVІІІ століття по 1863 рік у 

працях найавторитетніших дослідників проблематики історії шляхетства з Росії та 

Польщі. Автором зроблено спробу аналізу та виокремлення з обраних праць найсуттєвіших 

складових повсякдення в сфері освіти, культури, релігії, виховання, сімейних відносин, 

побуту, які в ХІХ столітті зазнали помітних змін. 

Ключові слова: повсякденність, школа «Анналів», історіографія, шляхта, інкорпорація, 

Київська губернія.  

 

Повсякденне життя польської шляхти як наукова проблема набуло своєї актуальності в 

кінці ХХ – на початку ХХІ століття внаслідок поширення ідей школи «Анналів». До цього 

моменту дослідники шляхетського стану в своїх працях переважно приділяли увагу 

політико-правовому та соціально-економічному аспектам політики царської адміністрації, 

без деталізації її впливу на повсякденне життя. Тому ця проблема потребує більш 

розгорнутого висвітлення в науковій літературі.  

Завдання дослідження полягає в тому, щоб з великого масиву праць, пов'язаних із 

проблематикою історії шляхетства на території Російської імперії, обрати та проаналізувати 

ті з них, які містять інформацію про повсякденне життя цього соціального прошарку в 

Київській губернії в період з 1796 по 1863 рік.  

Звертаючись до російської історіографії варто вказати на те, що помітні зрушення в 

означеній проблематиці відбулися тільки з початком ХХІ століття. Саме в цей період 

російська історична наука збагатилася серією наукових видань, присвячених різним 

аспектам повсякдення. Характерною рисою опублікованих праць стало те, що в більшості з 

них увага переважно приділяється щоденності російської еліти. Так як ХІХ століття в історії 

Російської імперії характеризується посиленням контактів польської еліти з російською, то 

дослідники повсякдення росіян не могли оминути увагою шляхетський стан.  

Одним з перших серед російських науковців історією повсякдення зацікавився Леонід 

Горизонтов, який у своїй книзі «Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские 

в Польше (ХІХ – начало ХХ в.)» аналізує основні трагічні етапи в польсько-російській історії 

з ракурсу повсякдення [1]. Прослідковуючи еволюцію політики національної дискримінації 

по відношенню до поляків, вказує на роль церкви, освіти та змішаних шлюбів у цьому 

процесі. Дослідник піднімає на новий рівень питання ролі матері-полячки у збереженні 

національних традицій потомства, подає опис нових не характерних систем виховання, які 

були притаманні змішаним сім'ям.  

Відома двотомна праця російського науковця Бориса Міронова «Социальная история 

России периода империи (ХVIII – начало ХХ в.) цікава для нас, насамперед, з огляду на 

вміщену в ній інформацію стосовно дворянської сім'ї [2].  Автор наводить основні аспекти, 

які враховувалися при створенні сім'ї, описує сімейні цінності та традиції, а також їх 

поступову європеїзацію, подає детальну характеристику системи відносин між чоловіком та 

дружиною, батьками та дітьми, вказує на пануючі методи домашнього виховання та пояснює 

їх специфіку, розкриває причини сімейних зрад, і, як наслідок, появу незаконнонароджених 

дітей. 

Колективне дослідження російських науковців «Западные окраины Росийской империи», 

яке не так давно вийшло з друку під головуванням Олексія Міллера, звертає нашу увагу на 

ключові політичні та соціально-економічні аспекти політики російського уряду стосовно 
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інкорпорованих внаслідок третього поділу Речі Посполитої територій [3]. У книзі також 

вміщено статті українського, білоруського та литовського авторів, присвяченні означеній 

проблемі. Це дає змогу порівняти підходи різних шкіл історіографії. 

Праця Сергія Охлябініна «Повседневная жизнь русской усадьбы ХІХ века» присвячена 

характеристиці російських садиб ХІХ століття як осередку повсякденного життя [4]. З 

наданням дворянського статусу шляхті, вона охоче починає перебирати російські традиції в 

облаштуванні благоустрою своїх помість. Тому, проводячи паралелі з російськими садибами, 

ми можемо знайти багато спільного в архітектурі, садово-парковому мистецтві, у веденні 

господарства та організації відпочинку. 

ХІХ століття стало для Російської імперії часом активної зовнішньої інтервенції, саме 

тому її зовнішня політика займала ключові позиції в державі. Підготовка дипломатів, які 

мали представляти інтереси імперії, була досить довгим, складним і відповідальним 

процесом. Серед дипломатичних кіл Російської імперії була помітна кількість польської 

еліти, тому для нас є цікавою праця Бориса Григор'єва «Повседневная жизнь царских 

дипломатов в ХІХ веке», яка містить відомості про підготовку осіб до роботи за кордоном, їх 

навчання тонкощам професії та манерам, умінню правильно одягатися [5].  

Валерія Пержинська у своєму дисертаційному дослідженні «Семейные отношения 

польского дворянства Юго-Западных губерний Российской империи в первой половине ХІХ 

века» порушила раніше не досліджуванні проблеми шлюбу та сім'ї в середовищі польського 

дворянства, а саме: укладання шлюбу, відносини в сім'ї та розлучення, стереотипи, 

закріплені в польському шляхетському середовищі, стосовно сім'ї, роду і дому [6].  

Що стосується польської історіографії, то в порівнянні з російською, вона є більш 

репрезентативною та вартісною. Це пояснюється тим, що інтерес до шляхетської 

проблематики має більш тяглу історію та ширшу джерельну базу, що дало можливість 

зародитися науковій дискусії, різним підходам та баченням історії. І хоча польська 

історіографія славиться багатьма відомими працями з історії шляхти, ми візьмемо до уваги 

лише деякі з них – ті, які найбільш повно висвітлюють окремі аспекти повсякдення.  

Серед сучасних польських науковців досить значним авторитетом користуються праці 

Тадеуша Епштейна. Наприклад, в дослідженні «Шлюби багатої шляхти на Волині, Поділлі та 

Україні в 1815-1880 рр.» автор звертає увагу на зв'язок престижу роду і економічних позицій 

при укладанні шлюбу [7]. Дослідник робить висновок на основі архівних даних про те, що 

шлюби між різними соціальними станами були вкрай рідкісними і базувалися на взаємній 

вигоді. 

Тадеуш Епштейн першим серед польських науковців зацікавився проблемою домашньої 

освіти в поміщицьких родинах. Наслідком копіткої роботи над цією проблемою стало 

видання книги «Освіта дітей та молоді в польських родинах Волині, Поділля і України», у 

якій основну увагу звернено на роль домашньої освіти в умовах репресій російського уряду 

після Січневого повстання у збереженні національних традицій та патріотичних почуттів [8].  

Питанню освіти, як невід'ємному елементу повсякдення, присвячена праця польського 

історика Лешека Заштовта «Kреси 1832-1864. Освіта на колишніх литовських і руських 

землях» [9]. Її цінність, насамперед, полягає у масивному наповненні архівними матеріалами. 

Автор звертає увагу, що освітні заклади стали першим  і головним осередком, де відбувалося 

вкорінення нових традицій і порядків. Освітні заходи імперії були спрямовані на те, щоб з 

навчальних закладів виходила нова генерація представників польської шляхти, вихована на 

засадах російськості.   

З метою простеження змін в сфері шляхетського повсякдення варто повернутися в часі 

до моменту третього поділу Речі Посполитої і виокремити характерні риси тодішньої 

шляхетської щоденності. Тільки після цього можна в повній мірі зрозуміти глибину змін до 

яких призвела політика Російської імперії після поділів та двох польських повстань. У цьому 

допоможе дисертаційне дослідження Мажени Профаської «Ставлення польських еліт до 

російської політики щодо Речі Посполитої в 1788-1792 роках» [10]. Хоча названа праця 

безпосередньо не охоплює територію Правобережної України, але, в цілому, дана в ній 
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характеристика політичних позицій шляхти стосовно російської політики мало чим 

відрізняється від тодішньої політичної позиції шляхетського загалу Київської губернії. Це 

дослідження містить інформацію про ідейні засади та цінності, які були притаманні 

польським елітам, про особливості плетіння інтриг напередодні другого поділу Речі 

Посполитої та вплив російської політики на приватне життя привілейованих станів. 

Продовжуючи тему ставлення польських еліт до російської політики, варто звернути 

увагу на дослідження Магдалени Мічинської «Зрада, дочка ночі. Поняття національної зради 

у свідомості Поляків в 1861-1914 рр.» [11]. У цій роботі автор розглядає мотивації та 

обставини, які спонукали поляків підтримувати політику Імперії, а також аналізує різні 

підходи інших науковців на тему зради національних інтересів. Автор робить висновок, що 

«зрадником» частіше ставала не група осіб, а окрема людина, яка слідувала своїм особистим 

інтересам. 

На увагу в контексті політичного вибору поляків під час та після поділів Речі Посполитої 

заслуговує монографія Ярослава Чубатого «Принцип «двох совістей»: правила поведінки і 

межі політичного компромісу поляків у ситуаціях вибору» [12]. У цій монографії автор 

намагається спростувати поширену думку про загальний патріотизм та довгу боротьбу за 

незалежність Речі Посполитої. Аналізуючи архівні матеріали, мемуарну та епістолярну 

спадщину, дослідник вказує на справжні мотиви, якими керувалися прихильники 

Торговицької конфедерації з середовища польської еліти. Таким чином, дослідження 

Ярослава Чубатого започаткувало зміни в традиційному підході до висвітлення означеної 

проблеми. 

Польський дослідник Міхал Богун у своїй статті «Особи одержимості – негативний 

образ Росії в польській думці» розкриває причини формування негативного образу Росії в 

польській свідомості [13]. Автор звертає увагу на те, що формування такого непривабливого 

образу Росії розпочалося з початком поділів Речі Посполитої, а закріплення відбулося після 

Листопадового та Січневого повстань. Як писав Вацлав Ледніцкі: «Дим 1831, а пізніше 

також 1863 року, затуманив нам очі і надовго відібрав здатність тверезого, реалістичного 

бачення Росії» [13, с. 211]. У цій статті також можна знайти цікаві висновки дослідника про 

роль літератури доби романтизму в укоріненні стереотипів та упереджень стосовно Росії.  

Значний внесок у розробку тематики впливу соціальних та політичних змін на свідомість 

та ментальність шляхти зробив Станіслав Секерський, який у дослідженні «Культура 

польської шляхти в 1864-2001 рр.» частково вказує на наслідки Січневого повстання 1863 р. 

у контексті впливу на самовідчуття, ментальність та звичаї шляхти [14]. 

Проблема політичного вибору поляків та стратегії поведінки відносно російської влади в 

особі імператора підіймається в дослідженні Генріха Гленбоцького «Креси Імперії. Нариси і 

матеріали з історії політики Росії до своїх периферій» [15]. У праці, чи не вперше, 

акцентується увага на тому, що агресивна імперська політика призвела до змін у свідомості 

та поведінці не тільки поляків, а й росіян та інших груп населення Імперії.   

Своєю новизною в підході до вивчення шляхетського питання відома праця польської 

дослідниці Ельжбети Орман «Таганча Понятовських. З історії шляхти на Україні в ХІХ 

столітті» [16]. Автор поставила собі за мету, на основі аналізу минулого через призму однієї 

родини і одного маєтку, показати особливості пристосування багатої шляхти до змін ХІХ 

століття в сфері релігії, господарювання, побуту, взаємовідносин в сім'ї та між сім'ями. Вона 

однією з перших підняла питання про роль і значення шляхти в господарському розвитку 

південно-західних губерній Російської імперії і, зокрема, в зародженні та розвитку 

індустріалізації.  

Без сумніву, перераховані та проаналізовані праці в даній розвідці, є тільки частиною 

наявних напрацювань з даної проблематики. На нашу думку, саме вони мають стати основою 

для досліджень повсякденного життя шляхти. При цьому основний акцент потрібно робити 

на польські джерела так як позитивні зміни в дослідницьких підходах російської історичної 

науки відносно шляхетської проблематики ще тільки починаються. 
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Ярцун Ю.О. Повседневная жизнь шляхты Киевской губернии в зарубежной 

историографии. 

Аннотация: В статье обосновывается актуальность изучения истории повседнев-

ности. Затронуто проблему наличия информации по различным аспектам повседневной 

жизни шляхты в пределах Киевской губернии в период с конца XVIII века по 1863 год в 

трудах авторитетных исследователей проблематики истории шляхетства из России и 

Польши. Автором сделана попытка анализа и выделения из избранных трудов 

существенных составляющих повседневности в сфере образования, культуры, религии, 

воспитания, семейных отношений, быта и т.д., которые в XIX столетии испытали 

заметные изменения. 

Ключевые слова: повседневность, школа «Анналов», историография, шляхта, 

инкорпорация, Киевская губерния. 

 

Yartsun Y.O. The daily life of Kiev province gentry in foreign historiography. 

Abstract: The article is justifies the relevance the history of everyday life,  devoted to the 

problem of information availability about different aspects of daily life of Kiev province gentry in 

the period from the end of the ХVІІІ century to 1863 in the works of famous Russian and Polish of 

the issue of gentry history. The most important components of everyday life in education, culture, 

religion, education, family relationships, life, etc., that were changed greatly in the ХІХ century 

were analised and depicted from available resources. 

Key words: everyday life, the school «Annals», historiography, nobility, incorporation, Kiev 

province. 
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МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ 

 
УДК 94(07)  

З.О. Возна 

ДО ПИТАННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПРОЕКТНИХ УРОКІВ 

У НАВЧАННІ ПРЕДМЕТІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ 

«СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО» 
 

Анотація: Стаття присвячена проблемі інтеграції методу проектів в сучасну систему 

освіти. Визначені теоретичні та методичні аспекти уроків із застосуванням проектних 

форм навчання, основні умови оптимізації процесу навчання засобами навчальних проектів. 

Сформульовано методичні рекомендації організації проектної діяльності у навчальному 

процесі предметів освітньої галузі «Суспільствознавство». Розкрито методику проектної 

діяльності учителя на підготовчому і технологічному етапах. Визначено сутність поняття 

«проектний урок», подано класифікацію та структуру різних типів проектних уроків.  

Ключові слова: метод проектів, проектна діяльність, проектний урок, навчальні 

проекти, проектна культура, проектна технологія, навчально-методичний пакет проектної 

діяльності учителя. 

 

Однією з найбільш значущих педагогічних новацій останніх десятиліть є метод проектів, 

історія становлення і розвитку якого фіксує в останні десятиріччя точку найвищої 

інтенсивності його використання в практиці вітчизняних освітніх закладів. Актуальність 

методу в тому, що його концептуальна ідея – будувати навчання на основі активної 

цілеспрямованої діяльності учня, організованої у спеціальну модель – навчальний проект – 

узгоджується з вимогами і принципами особистісно зорієнтованого, діяльнісного, 

компетентнісного підходів в освіті, дозволяє вирішувати різноманітні дидактичні завдання, 

посилювати якість освіти, позитивно впливати на розвиток особистості. 

Протягом тривалого періоду теоретичного обґрунтування й практичного застосування 

методу проектів сформульовано терміносистему цього педагогічного феномена, яку 

складають такі поняття: проектування, проектна технологія, проектна діяльність, навчальний 

проект, проектний (проектно зорієнтований урок), проектне навчання, проектна 

компетентність тощо. Досліджений зміст дефініцій дозволяє зробити висновок про те, що 

проектна технологія виступає як система, структурними одиницями якої є проект (як цільова 

установка), метод проектів (як основний метод), проектна діяльність (як зміст).  

Проектна діяльність як наукова категорія має свій власний зміст для різних суб’єктів 

навчально-виховного процесу, що пояснює різноманітні підходи у визначенні цієї дефініції. 

Для вчителя – це тип організаційної культури діяльності, мета якої – оволодіння 

методологією педагогічного проектування на теоретичному, практичному і творчому рівнях. 

Для учнів проектна діяльність є формою пізнавальної активності, спрямованої на вирішення 

особисто-усвідомленої проблеми, яка виявляється у процесі реалізації навчального проекту.  

Проте аналіз педагогічного досвіду виявляє суперечність між досягнутим рівнем 

вивчення питання проектної діяльності школярів у педагогічних та психологічних 

дослідженнях і практикою його впровадження та визначає  потребу науково-методичного 

обгрунтування організації проектної діяльності у практиці навчання шкільних 

суспільствознавчих предметів. Крім того, теоретичний аналіз свідчить, що в педагогічній 

теорії та практиці не вирішено ряд питань методології проектної діяльності, а саме, не 

отримала належного висвітлення методика організації проектної діяльності в навчанні, 

методика тематичного планування із включенням навчальних проектів в освітній контекст, 

методика аналізу ходу здійснення навчального проекту. Окреслені проблеми визначають 

цільові установки розвідки. 
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Метою дослідження є пошук шляхів та способів імплементації проектної діяльності в 

класно-урочну систему навчання.  

Об’єктом дослідження виступає проектна діяльність на уроках предметів освітньої галузі 

«Суспільствознавство». Предметом –  методика проведення  проектного уроку. 

Для нашого дослідження важливим із теоретичної й корисним з практичної сторони є 

аналіз досвіду практичної організації проектної діяльності в навчальній і виховній роботі 

загальноосвітніх закладів, які досліджують К. Баханов, В. Беспалько, В. Бойко, О. Бойченко, 

В. Вербицький, В. Гейко, М.Голубенко, Н. Дроздович, В. Зарицька, Н. Івасюк, О. КоберникЛ. 

Мартинець, Н. Матяш, В. Мирошниченко, В. Нищета, Н. Пахомова, В. Парубець, Н. Поліхун, 

Н. Хорушко,  Г. Фенченко, Т. Челомбітько, Л. Чехівська, С. Ящук та ін. Зупинимося 

детальніше на проблемі проведення проектного уроку. 

У сучасних педагогічних дослідженнях знаходимо такі назви: «проектний урок» (Н. 

Пахомова, О.Тулупова), «метод проектів на уроці» (В. Логвін), «навчальне заняття, 

орієнтоване на формування проектної діяльності» (В.Слободчиков), «проектно-орієнтований 

урок» ( П. Пшенічка) та ін. Різними є й підходи до організації проектів у класно-урочній 

системі навчання. Так Г.Андрєєв, Н. Бугайов, О. Михальов, Н. Романов уважають, що на 

уроках можна використовувати окремі елементи методу проектів, інакше відбуватиметься  

профанація самої ідеї [4,с.30]. 

Дослідниця О. Тулупова вважає, що про проектний урок можна говорити як про 

одиницю побудови розвивального навчання у середніх і старших класах загальноосвітньої 

школи. Тоді цикл проектної діяльності є комплексом уроків, а його елементи можуть 

виявлятися як окремі уроки. Такі уроки передбачають чотири типи ситуацій розвитку: 1) 

актуалізації і проблематизації, 2)концептуалізації, 3) програмування або планування, 4) 

рефлексивно-експертної ситуації. Дослідниця вважає, що за звичні сорок п’ять хвилин 

вдається реалізувати лише той або інший етап навчального заняття, здійснити кількісну і 

якісну оцінку наявної освітньої ситуації, сформулювати проблему [9,с.32].  

Дослідник В. Слободчиков схиляється до думки, що проектна діяльність можлива лише 

в діяльнісному просторі. Навчальне заняття, орієнтоване на формування проектної 

діяльності, на його думку, являє собою динамічну модель проходження учнями 

тривимірного простору – мислення, мисленнєвої діяльності й діяльності [7,с.105]. Мислення 

включає проектну ідею як образ майбутнього результату, оцінку ресурсів і виявлення 

конкретних кроків, а мисленнєва діяльність спрямовується на пошук засобів, прийомів, 

технологій досягнення результату.  

Дослідники Т. Ведєнєєва, М. Войнова, В. Семенов вважають, що проектні уроки 

можливі у навчальному процесі у вигляді так званої турбіонної технології (від французької 

tourbion – коловерть, замкнений цикл), що реалізується ланцюжком: урок – дослідницький 

проект – урок. На їхню думку, навчання здійснюється за такою технологією: 1) інтегрований 

урок, на якому відбувається знайомство з темою, 2) продовження теми у проектній 

діяльності, 3) зовнішня презентація проекту, 4) урок із використанням сублімованого 

матеріалу, зібраного раніше [2,с.32–39]. Продукт проектної діяльності, що пройшов означене 

коло, стає суспільно значущим, що в кінцевому підсумку змінює мотиваційну сферу 

суб’єктів навчального процесу. Дослідники відзначають, що зв'язок між ланками 

«дослідницький проект – урок» є двостороннім: з однієї сторони, матеріали досліджень 

включаються в урок, з іншої – на уроках народжуються  нові теми проектів. Мета цієї 

технології – поєднання позаурочної і урочної діяльності учнів, включення результатів 

дослідницької діяльності учнів у зміст навчального матеріалу, формування  системи 

компетентностей учнів. 

К. Баханов зазначає, що у практиці навчання використання проектів доцільне при 

підготовці до складного нестандартного уроку, тоді переважна більшість роботи виконується 

учнями в позаурочний час, а на уроці йде процес координації виконання [1,с.205]. 

В. Логвін, розглядаючи проблему застосування методу проектів на уроках, наголошує на 

необхідності дотримання відповідності етапів навчального процесу на уроці контексту 
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проектної технології. Авторська схема уроку-проекту в нього така: на етапі мотивації 

навчання іде постановка мети проекту, під час планування уроку відбувається обговорення 

варіантів, продумування ходу роботи, на діяльнісному етапі уроку проводиться часткове 

дослідження (особливо якщо це колективний проект). Тут учитель визначає цілі та планові 

результати навчання, а все інше мають робити учні – намічати проміжні завдання, шукати 

шляхи їх вирішення, діяти, корегувати діяльність, видавати продукт [5,с.38]. 

З іншого ракурсу розглядає проектну діяльність А. Власенко. Авторка визначає її 

доцільною і можливою на уроках, якщо така реалізується в іформаційно-комунікаційному 

середовищі. Дослідниця виділяє у проблемі організації навчального проекту три складові: 1) 

інформаційну – визначення інформаційних потоків, 2) виховну – становлення особистості 

школяра, 3)кібернетичну – управління діяльністю учасників навчального процесу [3,с.198].  

Узагальнення теоретичних напрацювань та педагогічного досвіду дозволяє нам 

тлумачити зміст проектного уроку, як заняття, що проводиться в рамках предметної класно-

урочної системи, спрямоване на формування компетентнісної особистості через глибоке 

засвоєння змісту предмета засобами  проектної навчальної діяльності,  

Аналіз джерел показує, що застосування проектної діяльності учнів у загальноосвітній 

школі потребує адаптації основних положень цієї педагогічної ідеї до реальних умов 

сучасного навчально-виховного процесу, зокрема необхідно:  

- дотримання балансу між способом навчання через діяльність і вимогами Державного 

стандарту освіти, навчального плану і програм; 

- встановлення компромісу між державними вимогами до навчальних досягнень учнів і 

їхньою пізнавальною самостійністю: свободою вибору теми проекту, точки зору, варіантів 

розв'язання навчальної задачі, особистої траєкторії діяльності тощо;  

- забезпечення зовнішньої мотивації проектної діяльності учнів і педагогічного 

супроводу на різних етапах розвитку проекту; 

- планування вчителем навчальних проектів при збереженні права учнів на вияв 

спонтанної проектної ініціативи; 

- спрямованість навчальних проектів не на об’єктивні зміни соціальної дійсності та 

розв’язання важливих суспільних проблем, а на системне і послідовне моделювання 

тренувального розв'язання проблемних ситуацій як підготовку до майбутніх викликів життя. 

Методика  проектної діяльності на уроках вимагає чіткого алгоритму дій її суб’єктів (учнів і 

вчителя). В організації проектної діяльності у навчанні суспільствознавчих предметів доцільно 

розмежовувати: 1) підготовку вчителя до організації навчального проекту; 2) організацію 

проектної діяльності учнів на уроці. 

У проектній діяльності вчителя виділимо три етапи: підготовчий, технологічний та  
рефлексивний. На першому (підготовчому) етапі педагогу необхідно: 1) підібрати теми 
проектів з урахуванням завдань предмета, вимог діючих програм, інтересів і пізнавальних 
потреб учнів; 2) визначити дидактичні характеристики прогнозованих проектів, скласти 
описово-структурні моделі проектів; 3) структурувати теми проектів в навчально-
тематичному плані предмету; 4) розробити методичні матеріали для самоорганізації учнів у 
навчальному проекті; 4) визначити критерії оцінювання проектів; 5) скласти компетентнісно-
орієнтовані завдання для перевірки результативності проектної діяльності у навчанні. 
Напрацьовані на даному етапі педагогом результати складають основу навчально-
методичного пакета (далі у тексті – НМП) [8], який важливий для педагогічної рефлексії, 
аналізу педагогічних дій. Компоненти НМП представлені в табл. 1. 

Цілеспрямована робота вчителя на підготовчому етапі реалізації навчальних проектів, а 
саме: узагальнення вихідного задуму, осмислення соціокультурного і освітнього змісту 
проектів, визначення напрямів дій, програмування сукупності робіт в логічній і часовій 
послідовності дає можливість виконувати далі педагогічні дії, які визначають новий 
(технологічний) етап проектної діяльності, алгоритм якого можна виразити в такій 
послідовності: 1) вступне заняття – ознайомлення учнів з темами  проектних уроків, 
обґрунтування вибору, мотивація до проектної діяльності; 2) попереднє затвердження тем 
індивідуальної та колективної проектної діяльності, формування груп; 3) ознайомлення із 
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процедурою навчального проекту, загальними критеріями оцінювання; 4) забезпечення 
учасників проектів методичними матеріалами; 5) підготовка та проведення проектного уроку 
згідно із тематичним планом; 6) педагогічний супровід проектної діяльності учнів на етапах 
розвитку проекту; 7) оцінювання проектної діяльності, моніторинг якості знань з навчальної 
теми. 

Таблиця 1 

Структурні компоненти НМП 

№п/п Основні компоненти Цільове призначення 

1. 
Листи планування 

проектів 

Для актуалізації, систематизації задуму, концептуальної 

ідеї, з метою донесення інформації до учня та можливого 

корегування основних позицій після обговорення з 

учнями. 

2. 

Тематичний план  

навчальних проектів у 

змісті предмета 

Для пояснення учням концептуальної основи  проектів, 

які будуть відбуватися в межах  вивчення предмета, 

залучення учнів до складання маршруту дій, 

зорієнтованого на отримання творчого продукту. 

3. 
Схема опису і ходу 

проектного уроку 

Для оптимізації проектного задуму в рамках класно-

урочної системи. 

4. 
Методичні матеріали 

для учнів 

Для ефективної самоорганізації учнів у проектній 

діяльності. 

5. Критерії оцінювання 
Для встановлення зворотного зв’язку, активного 

залучення учнів до навчальної діяльності. 

6. 
Методичний паспорт 

проекту 

Для педагогічної рефлексії, дисемінації досвіду 

організації проектів. 

 
Учитель, обговоривши з учнями проекти, що реалізовуватимуться під час навчання, 

приступає до складання опису і ходу проектного уроку для оптимізації проектного задуму. 
Уроки, на яких реалізуються навчальні проекти, називаються проектними (проектно-
орієнтованими) уроками. У нашій авторській методиці ми виходимо з того, що проектним 
уроком може називатися: 1) навчальне заняття, на якому здійснюється повний цикл 
проектної діяльності, 2) урок, на якому здійснено кілька із ситуацій розвитку проекту 
(актуалізації і проблематизації, концептуалізації, програмування або планування, рефлексії), 
3) урок, на якому реалізується неповна форма проекту, а тільки запускова ситуація, що 
дозволяє розширювати простір вільних дій або вирішувати проектну задачу (спосіб 
проектування через спеціально розроблені завдання). Деталізуємо визначену типологію. 

Тип 1. Урок, на якому здійснюється повний цикл проектної діяльності. Проект, який 
відбувається в межах уроку, набуває форми  міні-проекту, його етапи цілком узгоджуватися з 
етапами уроку. Прикладом такого поєднання є модель синхронізації етапів технології 
проектної діяльності з етапами роботи на уроці за Ю. Момот [6,с.185], як це показано 
у табл. 2. 

Таблиця  2 

Структура проектного уроку із завершеним циклом проектної діяльності 

 Етап уроку Етап роботи над проектом 

1. Організація роботи Мотивація проектної діяльності учнів 

2. Підготовка учнів до роботи 

Уведення учнів у тематичне поле проекту, 

формування груп, цілепокладання, 

планування роботи 

3. 
Засвоєння нових знань та 

способів дій 
Збір інформації із проблематики проекту 

4. 
Перевірка первинного розуміння 

матеріалу 

Структурування інформації, аналіз 

ефективності обраного способу вирішення проблеми 

проекту 
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Продовження таблиці  2 

5. 
Закріплення та застосування 

нових знань та способів дій 

Виконання запланованих кроків із реалізації 

проекту, практичних дій 

6. 
Узагальнення та систематизація 

знань 

Оформлення результатів проекту, 

підготовка до презентації 

7. 
Контроль та самоконтроль знань 

та способів дій 

Аналіз досягнутих результатів, експертиза 

продукту проекту 

8. Корекція знань та способів дій Коригування результатів роботи 

9. Рефлексія Аналіз проектної діяльності 

 
Тип 2. Урок, на якому здійснюється кілька із ситуацій розвитку проекту.  Якщо на уроці 

відбуваються ситуації актуалізації, проблематизації, концептуалізації, програмування, то такі 
уроки набувають форми «запрошення у проект», подальший розвиток якого, без сумніву, 
потребує залучення різноманітних можливостей позаурочного часу школярів, тому ситуація 
реалізації проекту відбувається в позаурочний час. Складається схема: урок – продовження 
уроку в проекті – урок. На наступному уроці реалізовується останній етап проектного уроку 
– етап росту знань і способів дій, який синхронізується із ситуацією презентації, контролю та 
рефлексії проектної діяльності. Для предметів освітньої галузі «Суспільствознавство» 
найбільш доцільним є означений варіант уроку. 

Тут дидактична основа уроку – це спрощена схема послідовності структури 

традиційного уроку. Оскільки проектування пов'язане з пошуковою діяльністю, із 
вирішенням сутнісної для учнів проблеми, то проект на уроках суспільствознавчих 
предметів розглядається як окремий випадок особистісно зорієнтовного і проблемного 
навчання. Тому схема особистісно зорієнтованого та проблемного уроків буде 
підструктурою, що узгоджуватиметься із ситуаціями розвитку проекту (табл. 3). 
Запропонована схема не є обов'язковою для всіх проектних уроків, оскільки «занурення» у 
проект опосередковується тематичним змістом уроку. 

Таблиця 3 

Структура проектного уроку із ситуацією розвитку проекту 

Урок 1 

Етап уроку Дії вчителя і учнів 
Методи та засоби 

реалізації 

Актуалізація опорних 
знань, способів дій, 
чуттєвого досвіду 

  

Орієнтація 

Мотивація наступної діяльності, позитивна 
установка на роботу, визначення теми, 

орієнтація учнів щодо  місця теми у цілісному 
курсі, у навчально-тематичному плані 
проектного і предметного навчання. 

Актуалізації, 
проблематизації, 

формування 
пізнавального 

інтересу. 

Цілепокладання 
Визначення особистісно чи суспільно 

значущих цілей. Повідомлення організаційних 
моментів навчальної діяльності. 

 

Формування нових 
знань і способів дій   

Планування, організація 
виконання плану уроку 

Складання плану роботи, організація 
виконання плану діяльності. Формування  
нових знань, підведення учнів до ситуації 

зіткнення із проблемою 

Пошук фактів, аналіз 
даних, асоціативний 
ряд, метод аналогії. 

Занурення у проект. 
Ситуація актуалізації та 

проблематизації 

Спільне з учнями визначення проблеми і 
основного питання проекту.  Обгрунтування, 

коригування теми і творчої назви проекту. 
Визначення мети і гіпотези, яку потрібно 

перевірити методом проекту. 

Метод візуалізації 
проблем, заохочення. 
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Продовження таблиці  3 

Ситуація моделювання, 
конструювання плану 

дій  у проекті 

Обговорення  «карти проекту», можливих  
індивідуальних  чи колективних маршрутів 
виконання та форми презентаціїпродукту 
проекту. Спільно з учнями виробляється 
механізм контролю і регулювання ходу 

виконання  проекту. 

Метод 
керованої дискусії. 

Етап застосування 
(росту) знань і способів 

дій 
  

Продовження теми у 
проекті 

Самостійна індивідуальна  робота учнів  над 
проектом (позаурочна форма виконання). 

Спонукання до пошуку 
рішень, розв’язання 
проблеми, перевірки 

гіпотез 

Урок 2 

Орієнтація та 
цілепокладання 

Повідомлення мети уроку, завдань, 
організаційних моментів уроку захисту 

проектів. 

Формування 
пізнавального інтересу, 

інтрига. 

Ситуація презентації  
проектів. 

Презентація проектів. Аналіз та 
узагальнення досліджень. 

Метод демонстрації. 

Ситуація контролю і 
самоконтролю 

діяльності 

Визначення змін у рівнях розуміння суті 
досліджуваного об’єкта чи явища до і після 

проекту. Моніторинг рівнів предметної 
компетентності. 

Метод взаємо та 
самооцінювання. 

Підсумки уроку 
Підбиття підсумків уроку. Рефлексія з 
проблем теми та проектного способу 

діяльності. 
Метод рефлексії. 

 

Тип 3. Урок, на якому реалізується неповна форма проекту, а тільки запускова ситуація, 

що дозволяє розширювати простір вільних дій або  вирішувати проектну задачу. Структуру 

такого типу проектного уроку можна звести до алгоритму: 1) інтерактивна частина з 

фронтальною організаційною формою – діалог учителя і учнів; 2) самостійна робота учнів в 

індивідуальній чи  груповій організаційній формі – учитель є консультантом; 3) 

презентаційна частина самостійного індивідуального чи групового представлення 

результатів проекту й самооцінки – учитель є експертом кінцевого продукту проектної 

діяльності. 

Запропонована авторська методика організації проектної діяльності учнів може бути 

використана на різних уроках предметів історичного та суспільствознавчого компоненту 

освітньої галузі. Головне, щоб проектна діяльність здійснювалася у відповідності до 

загальнодидактичних принципів та принципів навчального проектування, дотримання яких 

забезпечує найбільш продуктивне функціонування системи проектної діяльності учнів: 

принципу проживання, педоцентризму, принципу добровільної участі та вільного вибору, 

особистого розвитку, продуктивності, керованості, цілісності та завершеності . 

 

Возна З. А.К вопросу об организации проектных уроков в обучении предметов 

образовательной области «Обществознание». 

Аннотация: Статья посвящена проблеме интеграции метода проектов в современную 

систему образования. Определены теоретические и методические аспекты уроков с 

применением проектных форм обучения, основные условия оптимизации процесса 

обучения средствами учебных проектов. Сформулированы методические рекомендации 

организации проектной деятельности в учебном процессе предметов образовательной 

области «Обществознание». Раскрыта методика проектной деятельности учителя на 
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подготовительном и технологическом этапах. Определена сущность понятия «проектный 

урок», представлена классификация и структура различных типов проектных уроков. 

Ключевые слова: метод проэктов, проэктная деятельность, проэктный урок, учебные 

проэкты, проэктная культура, проэктная технология, учебно-методический пакет 

проэктной деятельности учителя. 

 

Vozna Z.O. On the organization of project lessons in teaching the subjects concerning 

"Social Science" educational branch. 

Abstract: The article deals with the problem of integration of projects method into the modern 

education system. Theoretical and methodological aspects of social science classes using the 

project learning are determined. The main conditions of optimizing the learning process with a 

method of educational projects are defined. Methodical recommendations to organize project 

activities in educational process of the subjects concerning “Social Science” educational branch 

are formulated. The methodology of the teacher project activity at the preparatory and technology 

stages has been revealed. The essence of the concept of “project lesson" has been defined, the 

classification and structure of various types of project lessons have been described. 

Key words: projects method, project activities, project lesson, educational projects, project 

culture, project technology, educational materials of teacher project activity. 
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УДК 94(477.46)(07) 

П. І. Горохівський 

ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «УМАНЩИНА В ПЕРІОД 

ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ» НА УРОКАХ ІСТОРІЇ 
 

Анотація: У статті розкрито значення використання краєзнавчого матеріалу для 

здійснення патріотичного виховання школярів, формування у них почуття любові до рідної 

землі, до Батьківщини, формування відповідальності за долю своєї країни, готовності до її 
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захисту. Автор показує великий потенціал матеріалів з історії краю періоду Другої світової 

війни і пропонує методику підготовки і проведення уроку у різних формах. 

Ключові слова: Уманщина, Друга світова війна, історико-краєзнавчий матеріал, мета і 

завдання уроку, стандартний урок, урок-квест, урок у краєзнавчому музеї. 

 

Сьогодні надзвичайно гостро стоїть питання патріотичного виховання підростаючого 

покоління, формування почуття любові до рідної землі, до Батьківщини, виховання гордості 

за свій народ, формування відповідальності за долю своєї країни, готовності до її захисту. 

Надзвичайно важливим у виконанні цих та інших завдань, що стоять перед сучасною 

школою і кожним учителем, є використання історико-краєзнавчого матеріалу, який 

стосується періоду Другої світової війни. 

Значним навчальним, розвивальним і, особливо, виховним потенціалом володіє історія 

рідного краю у зазначений період. Адже Уманщина була ареною жорстоких боїв як на 

початковому етапі війни, так і в часи визволення країни від окупантів. У ході воєнних дій 

розкривається мужність, стійкість, героїзм захисників Вітчизни, які можуть бути прикладом 

для підростаючого покоління. Використання вчителем краєзнавчого матеріалу також 

дозволить розширити і поглибити знання учнів, сприяти розвитку у них критичного 

мислення.  

Аналіз наукової і навчально-методичної літератури показав, що ця тема взагалі не 

розглядалася. З огляду на це дана робота є актуальною. 

Метою роботи є розкрити особливості вивчення історії рідного краю у період Другої 

світової війни на уроках історії України. Завданнями є проаналізувати пізнавальні, 

розвивальні й виховні можливості краєзнавчого матеріалу під час вивчення історії війни; 

визначити найбільш оптимальні методи, прийоми і засоби використання краєзнавчого 

матеріалу, найбільш ефективні форми уроків, визначити можливості участі учнів у розкритті 

історії краю у зазначений період. 

Історико-краєзнавчий матеріал вивчається в школі у двох варіантах: як допоміжний, 

уточнюючий матеріал до уроків історії України і як окремий урок [6, с. 92].  

Історія Уманщини в період війни може бути розкрита в позакласній роботі, а також 

дослідницькій роботі учнів-членів Малої Академії Наук [5, с. 10‒59].  

Важливу роль у підготовці до уроку має формулювання його мети. Традиційно її 

поділяють на навчальну, розвивальну і виховну.  

Серед навчальних завдань розкриття даної теми можна віднести наступні: дати учням 

знання найголовніших подій періоду Великої Вітчизняної війни на території краю; показати, 

що Уманщина була однією з важливих арен протистояння між двома країнами; розкрити 

внесок населення краю у рух Опору; показати героїзм і мужність захисників і учасників руху 

Опору; вчити учнів вмінню поєднувати знання історії України з історією рідного краю. 

До розвивальних цілей можна віднести такі: вчити учнів працювати з різними видами 

джерел інформації (документами, свідченнями очевидців тощо); розвивати дослідницькі 

навички, вміння аналізу, синтезу та інших мислительських операцій. 

До виховних цілей можна віднести наступні: виховувати почуття патріотизму, 

причетність до історії рідної землі, поваги до героїчного минулого народу, до армії та всіх 

захисників Батьківщини, несприйняття війни, як засобу вирішення будь-яких конфліктів, 

несприйняття насильства, засудження політики агресії у будь-якій формі, готовності до 

захисту рідної землі. 

Важливим є також підбір необхідного обладнання до уроку і навіть створення 

відповідної атмосфери для його проведення (оформлення класної кімнати, створення 

звукового фону, світлових ефектів тощо). 

На уроці учитель повинен використовувати відповідні настінні карти, картосхеми (боїв 6 

і 12 армій під с. Підвисоким, Умансько-Ботошанської операції); якщо учитель використовує 

мультимедійну презентацію, то картографічний матеріал неодмінно повинен бути на 

слайдах; доцільними будуть матеріали колективної монографії «Нарис історії Уманщини (з 
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найдавніших часів до 60-х років XX століття)» [4], посібника з краєзнавства для вчителів 

історії «Уманщина історична» [7], фрагменти з книги Є. Долматовського «Зелена Брама» [1], 

щоденника Г. Занадворова [2]; підбір фотоматеріалів, серед яких можуть бути світлини з 

початкового періоду війни, концтабору «Уманська яма», німецьких документів, у яких 

розкривається політика окупаційних властей, фото учасників підпілля або партизанських 

загонів, пам’ятників або обелісків на честь полеглих у війні та ін.; фонозаписи із свідченнями 

очевидців тих подій; фрагменти кінохроніки; роздатковий матеріал тощо. 

Варто подумати про підбір оптимальних методів, прийомів, засобів навчання і форм 

проведення уроку чи позакласного заходу. 

За загальною типологією це може бути урок вивчення нового матеріалу, оскільки цього 

вимагає великий обсяг матеріалу. Форми проведення заняття можуть бути у вигляді 

стандартного чи нестандартних уроків. Найбільш доцільними будуть уроки (або позакласні 

заходи), проведені в краєзнавчому музеї і у формі квесту.  

Варіант 1. Форма уроку: квест. 

Хід уроку: 

І. Організаційний момент уроку. 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

ІІІ. Ознайомлення з правилами квесту: 

Кожна із команд (2-3 команди) отримує пакет завдань (картки із індивідуальними 

завданнями, зміст яких для кожної із команд однаковий) до виконання у ході 3-х етапів – 

теоретичний, практичний, підсумковий. Переможцем буде та команда, яка вирішивши і 

виконавши вірно достатню кількість завдань, знайде підсумкову ціль – відповідь на 

контрольне запитання, яка дасть змогу завершити квест і назвати команду-переможця. 

Кожне вирішене завдання оцінюється у 2 бали. За умови, якщо не пропущено жодного кроку, 

– у 3 бали. За вирішення завдання підсумкового етапу – 5 балів. До підсумкового етапу 

команди допускаються за порядком спадання по кількості балів, отриманих на попередніх 

етапах (першою відповідає команда-лідер). Якщо відповідь на контрольне запитання дала 

перша команда – квест завершується. Квест завершується тільки тоді, коли дано відповідь на 

контрольне запитання. Якщо це зробила не команда-лідер, до рахунку команди, яка 

відповіла, додається 5 балів, і саме вона може стати переможцем квесту, якщо цих балів буде 

достатньо для цього. 

ІV. Вивчення нового матеріалу (квест). 

Привітання. 

Учитель пропонує учням оголосити назви своїх команд, та пояснити, чим обумовлена 

така назва. Можливо, що команда приготувала свій символ або плакат. (До граючої команди 

входить від 5 до 7 учнів, більша кількість недоцільна). 

1-й етап (теоретичний). 

Скільки днів тривала окупація Уманщини нацистами у роки Другої світової війни (943 

дні).  

Розділіть число днів окупації на окремі цифри і додайте їх; до них додайте число «2». Це 

вийде число історичної події. Порядковий номер місяця – остання цифра числа (Приклад: 

567 – 5+6+8= 19+2=21 – 21 січня 1941 року). Рік події – 1941. Яка подія з історії Уманщини 

пов`язана із цією датою? (18 серпня 1941 року – до Умані літаком прибули лідери 

нацистської Німеччини Адольф Гітлер і фашистської Італії Беніто Муссоліні). 

Того ж місяця того ж року на Паланкському полі, в глиняному кар’єрі цегельного заводу, 

було створено військовий об`єкт, характерний для антигуманної політики тогочасних 

протиборчих сторін. Що це за об`єкт і яку назву він отримав? (концтабір «Уманська яма»). 

Ким були ці люди і як їхні імена пов`язані із попереднім завданням – лейтенант Василь 

Калишев, Герой Радянського Союзу, згодом Заслужений учитель БРСР; військовий лікар 

Борис Михайлович Маркевич; капітан медслужби Акшинцєв та інші? (члени підпілля 

«Уманської ями»). 
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«…Між селами Гродзеве і Гереженівка, фашисти біля наперед заготовлених ям, 

розміром 15 м у довжину і 3 м у ширину, розстріляли кілька десятків тисяч чоловік…». Про 

що йдеться в уривку? («Таємниця Горбового лісу»). 

Що є спільного між попереднім завданням та урочищем Сухий Яр під Уманню (масовий 

розстріл людей нацистами). 

Діяльність якої підпільної організації в краї пов`язана із власними назвами «Текуча», 

псевдоніми «Кучугура», «Хміль»? (ОУН). 

Скільки учасників війни-уродженців Уманщини удостоєні звання Героя Радянського 

Союзу? (26 осіб).   

2-й етап (практичний). 

Пакет завдань видається в обмін на вирішені завдання з попереднього етапу. 

Завдання: 1. «Відтвори картосхему». На контурній карті відтворити хід Умансько-

Ботошанської операції і визволення Уманщини від окупантів.  

2. «Склади розірвану карту». Скласти із клаптиків карту-схему Умані з нанесеними на 

ній пам’ятками часів війни і окупації.  

3. Зашифрувати у ребуси терміни Уманська яма, Сухий Яр. (Кожне правильно виконане 

завдання – 2 бали).  

3-й етап (підсумковий). 

Пакет завдань видається в обмін на вирішені завдання з попереднього етапу. 

Завдання: «Склади розірвану записку». Скласти із клаптиків паперу документ, прочитати 

завдання і відповісти на запитання:  

1. Коли Уманщину було визволено від нацистської окупації?  

2. Які пам’ятні місця на території Умані пов’язані з подіями війни? 

Завершення квесту: підрахунок балів, набраних командами, визначення переможців і їх 

відзначення. 

V. Підведення підсумків уроку 

VI. Домашнє завдання. 

Варіант 2. Форма уроку: урок-екскурсія. 

Урок проводиться в Уманському краєзнавчому музеї або у місцевому музеї чи кімнаті 

Бойової Слави. 

Розповідь екскурсовода або вчителя. Під час розповіді учні підходять за екскурсоводом 

до відповідного стенда, розглядають експонати і роблять короткі записи у зошити. 

Результативність уроку значно зросте, якщо атмосферу музею поєднати з активними 

формами навчання. Наприклад, можна використати таку форму роботи як міні-дослідження в 

музеї. Учні об’єднуються в групи. Кожна з них отримує окреме завдання з загальною назвою 

«Що нам можуть розповісти…»: фронтові листи; музейні експонати; документи; карти і 

схеми; фотоматеріали; літературні джерела. 

Групам (парам) відводиться певний час для дослідження. Одні – опрацьовують 

літературні джерела за створеним планом: 

1. Початковий етап війни та окупація. 

2. Окупаційний режим. 

3. Повернення радянських військ. 

4. Людські і матеріальні втрати. 

5. Увічнення пам’яті про війну. 

Інші – опрацьовують листи, роблять висновки; досліджують за картами і схемами бойові 

шляхи військ; опрацьовують документи, даючи їм характеристику тощо. Після закінчення 

роботи групи (пари) доповідають, про що вони дізналися, які висновки зробили [3]. 

Таким чином, матеріал з історії краю періоду Другої світової війни має великий 

навчальний, розвивальний і виховний потенціал, при підборі оптимальних методів, 

прийомів, засобів навчання і форм проведення уроків та позаурочних заходів може сприяти 

успішному військово-патріотичному вихованню учнів.  

 



Уманська старовина, вип. 1 / 2016 

121 

Горохивский П. И. Изучения темы «Уманщина в период Второй мировой войны» на 

уроках истории. 

Аннотация: В статье раскрыто значение использования краеведческого материала для 

осуществления патриотического воспитания школьников, формирования у них чувства 

любви к родной земле, к Отечеству, формированию ответственности за судьбу своїй 

страны, готовности к ее защите. 

Автор показывает большой потенциал материалов из истории  истории края периода 

Второй мировой войны и предлагает методику підготовки и проведения современного урока 

в разных форма: урок-квест, урок в краеведческом музее. 

Ключевые слова: Уманщина, Вторая мировая война, историко-краеведческий материал, 

цели и задания урока, стандартный урок, урок-квест, урок в краеведческом музее. 

 

Gorohivsky P. I. Study topics "Uman during the Second World War" in history classes. 

Abstract: The importance of using local history material for realization of patriotic education 

of students, forming the feeling of love for their native land, Motherland, forming of responsibility 

for the future of their country, readiness to its protection has been defined in the article. The author 

shows a great number of the information about the history of the region during the Second World 

War and offers methodology for preparing and conducting of a modern lesson in different forms: 

Quest-lesson and a lesson in the Museum of Local History. 

Key words: Uman, World War II, local historical material, purpose and objectives of the lesson 

, a standard lesson, a lesson quest, lesson in museum. 
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ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКА В ІСТОРІЇ 

 
УДК 030 

Н. А. Гаврилишина 

РЕГІОНАЛЬНА ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКА ПОЛТАВЩИНИ 
 

Анотація: У статті досліджуються особливості розвитку регіональної історії в 

енциклопедичному просторі на прикладі полтавського регіону. Автором зроблено спробу 

проаналізувати регіональні енциклопедії Полтавщини, що видавалися за часів незалежності 

України. Подано аналіз енциклопедій на предмет їх цільового призначення, характеру 

поданої інформації, структури видання та художньо-технічного оформлення. Як висновок, 

зазначено, що підготовка та видання енциклопедій потребує підтримки держави. Саме вони 

допомагають дуже стисло ознайомити спільноту із здобутками тієї чи іншої нації, або як у 

нашому випадку, окремого регіону. 

Ключові слова: енциклопедія, регіональна енциклопедія, енциклопедичний довідник, 

Полтавщина, пам’яткоохоронна робота, ілюстрація. 

 
Центральне місце в системі довідкових видань посідають енциклопедії. Енциклопедії 

найавторитетніші видання, які містять виклад найважливіших відомостей з різних галузей 

людського знання. Такого роду видання пропонують світові ознайомитись із досягненнями 

України та українців в політиці, культурі та інших сферах. Починаючи з XVII ст. на території 

України почали виходити друком перші довідкові видання («Лексіконъ славеноросскій и 

именъ тлъкованіє» Павми Беринди).  

Енциклопедії розрізняються залежно від цільового призначення, читацької адреси, 

характеру інформації, структури видання, художньо-технічного оформлення і 

поліграфічного виконання [1, с. 252]. За характером інформації енциклопедії поділяються на 

універсальні, галузеві, спеціалізовані, регіональні. Регіональні енциклопедії містять дані про 

яку-небудь частину світу, країни, її адміністративний чи географічний район. 

Енциклопедична справа базується на скрупульозній та колективній діяльності науковців, що 

оперують системою фактичних відомостей, актуалізованих у межах конкретного видання й 

відтворених статтях. 

Енциклопедичні видання регіонального характеру періодично з’являлися на теренах 

Полтавщини. До числа вчених-енциклопедистів Полтавщини відносяться: С. Венгеров, 

І. Павловський, В. Василенко, І. Бутич, В. Жук, П. Ротач, В. Ханко, О. Пошивайло та інші. 

Досвід збору регіональних матеріалів був використаний для складання «Історії міст і сіл 

Української РСР. Полтавська область», «Полтавщина. Енциклопедичний довідник», «Звід 

пам’яток історії та культури України. Полтавська область» тощо. 

Позбувшись ідеологічних утисків та заборон, дослідники намагалися повернути 

громадськості забуті імена та факти, розширити межі предметів своїх досліджень. За років 

незалежності України, одним із перших побачило світ видання 1992 р. «Полтавщина: 

енциклопедичний довідник» [2]. Ця праця містить в своєму складі статті про природу краю, 

адміністративно-територіальний поділ, історію міст і сіл регіону, а також відомості про 

окремих персоналій. Це видання було одним із перших в своєму роді. Залежно від 

розміщення матеріалу енциклопедії можуть бути алфавітними і систематичними. В 

енциклопедичному довіднику статті розміщені в алфавітному порядку (статей понад 3 

тисячі), але крім того, вони систематизовані за географічною ознакою. За обсягом 

енциклопедії поділяються на багатотомні та однотомні, у даному випадку це є однотомне 

видання з чорно-білими та кольоровими ілюстраціями (192 ілюстрації). Позитивними 

моментами цього довідника є його науковість, оскільки для створення використовувались 

архівні фонди центральних та місцевих архівів, частина статей вже була апробована в 

Українській радянській енциклопедії. Це видання «Полтавщина: енциклопедичний довідник» 
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має певні недоліки, оскільки воно є неповним. На сьогодні він втрачає свою актуальність, 

оскільки має застарілі статистичні дані, застарілі назви населених пунктів. Постійне 

оновлення є невід’ємною рисою енциклопедичних видань, адже вони покликані відображати 

еволюцію знань про об’єкт опису. 

Колектив науковців Полтавщини працює над виданням різних видань, як 

загальнодержавного значення так і регіонального. Варто відзначити започаткований ними 

енциклопедичний проект «Полтавіка». До цього колективу входять архівісти, 

мистецтвознавці, краєзнавці, історики та інші дослідники. Цей науково-видавничий проект 

передбачає дванадцять томів, що репрезентує культурне, духовне, історичне багатство та 

соціально-економічний потенціал Полтавщини. Керівником проекту  та головним 

редактором є О. Білоусько. Мета Енциклопедії – створити універсальний довідник 

найістотніших й різнопланових знань про Полтавщину, розкривши їх у динаміці від 

найдавніших часів до сьогодення. Поштовхом для видання «Полтавіки» стали публікації 

підручників «Історія Полтавщини з найдавніших часів до початку ХХІ століття», до видання 

яких були причетні полтавські історики О. Білоусько, О. Єрмак, П. Киридон, К. Мироненко, 

В. Мирошниченко, В. Мокляк, Т. Пустовіт, В. Ревегук, О. Супруненко та інші. Редколегія 

для створення цієї енциклопедії використали світовий та український досвід.  

Це має бути дванадцятитомне видання, кожен окремий том являтиме собою окремий 

об’єкт дослідження: природа Полтавщини, населення, суспільство, історія, господарство, 

освіта і наука, мова і література, народна культура, професійна культура, охорона здоров’я, 

військова справа, релігія і церква. Ця праця видається на замовлення Головного управління 

інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації у видавництві «Полтавський 

літератор». 

Всі томи передбачалось видати до 2015 року, але на 2009 р. було репрезентовано лише 

дванадцятий том «Релігія і церква» [3]. Том включає 3726 статей 98 авторів, кожна стаття 

підписана прізвищем автора, окрім редакційних. Статті в енциклопедії розміщено в 

алфавітному порядку, але статті про релігійні конфесії та культові споруди подано ще за 

географічною ознакою. Крім того автори попіклувалися щоб назви населених пунктів та 

церков, які змінили свої історичні назви після 1917 р. були подані під сучасними назвами із 

відповідними посиланнями. Окрім того видання містить 40 кольорових ілюстрацій, серед 

них мапи, таблиці, портрети різних діячів. У дванадцятому томі висвітлено важливі моменти 

релігійного та церковного життя краю від найдавніших часів до початку ХХІ століття. Тут 

читач знайде інформацію про святих подвижників і їхніх духовних наставників, храми, їхніх 

фундаторів, зодчих, меценатів; релігійні уявлення і вірування наших предків; релігійні 

вірування всіх етносів, які мешкали на Полтавщині в різні епохи; церковнослужителів і 

парафіян; монастирі і скити краю; цвинтарі й усипальниці; церковні літературу, музику і 

спів; святощі Полтавської землі та багато, багато іншого. Варто відзначити, що цей том 

містить  різні за характером статті – розлогі тематичні, статті словникового характеру, а 

також біографічні статті, що складають значний відсоток цього видання.  

Позитивним моментом є те, що для зручності  роботи з енциклопедією розроблено 

спеціальний сайт (http://history-poltava.org.ua). На ньому викладено інформацію про 

концепцію енциклопедії, відображено процес видання окремих томів і звичайно, текст статей 

дванадцятого тому. На думку авторів, дванадцятитомна «Полтавіка» – Полтавська 

Енциклопедія покликана реалізувати в регіональному вимірі настійну необхідність 

формування національної самосвідомості й державотворення.  

Окрім вище зазначених проектів, потрібно згадати про підготовку енциклопедичного 

видання «Зводу пам’яток історії та культури України», робота над яким розпочалася ще в 

1982 р. Роботу з підготовки томів очолює Головна редакційна колегія на чолі з академіком 

В. Смолієм, але в кожній області України було створено свої редколегії та авторські 

колективи. Задумано підготувати 28 томів «Зводу» – по тому кожної області, Автономної 

республіки Крим, містам Києву і Севастополю та українським пам’яткам зарубіжжя. Мета 
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цієї роботи – активізувати пам’яткоохоронну роботу в Україні, скласти державний реєстр 

збереження пам’яток і репрезентувати нашу Батьківщину на міжнародній арені. 

У цій статті ми приділимо увагу пам’яткам Полтавської області. Роботу над виданням 

цієї книги проводять науковці Полтавського краєзнавчого музею, Центру охорони та 

досліджень пам’яток археології управління культури облдержадміністрації. Головна 

редколегія планує видати видання про історичну спадщину всіх районів та міст обласного 

підпорядкування Полтавщини. З 2007 р. у Полтаві вийшла перша книга із цієї серії. Загалом 

вийшли «Зводи» про Новосанжарський (2007 р., 421 стаття) [4], Великобагачанський 

(2010 р., 343 статті) [5], Решетилівський (2010 р., 368 статей) [6], Диканський (2011 р., 268 

статей) [7], Лохвицький (2012 р., 555 статей) [8], Гадяцький (2013 р., 496 статей) [9], 

Семенівський (2013 р.) [10], Пирятинський (2013 р.) [11] райони та місто Комсомольськ 

(2008 р.) [12]. 

Статті розміщено за географічним принципом, інформація подана окремо по кожному 

населеному пункту району, що зазначені в алфавітному порядку. Кожен населений пункт 

проаналізований за такими пунктами (за наявності): археологічні розвідки, пам’ятні знаки, 

меморіальні дошки, братські могили тощо. В статтях вказано використані джерела, а також 

окремі із них доповнені фотографіями та ілюстраціями. Це достатньо кропітка робота, що 

потребує залучення багатьох спеціалістів. 

У 2014 р. світ побачив перший том регіональної художньої енциклопедії «Енциклопедія 

мистецтва Полтавщини» [13]. Це видання є двохтомним (перший том на літери «А – Л»). В 

енциклопедії подано статті про діячів мистецтва, художників і народних майстрів, меценатів 

та фундаторів храмів, населені пункти краю – осередки розвитку мистецтва, мистецькі 

навчальні заклади, музеї і художні колекції, промислові артілі й фабрики художніх виробів. 

В цьому виданні подано мистецьку історію краю, але не лише сучасну, оскільки відображено 

процес від найдавніших часів до початку ХХІ ст. 

Автором цього видання є В. Ханко, член Національної спілки художників України, 

Національної спілки майстрів народного мистецтва України, Асоціації українських мистців, 

Міжнародної асоціації критиків мистецтва в Парижі, заслужений працівник культури 

України. В. Ханко має досвід роботи у виданні подібних регіональних довідкових видань, 

оскільки за останні роки ним було видано «Словник митців Полтавщини» в 2002 р., 

«Миргородський мистецький словник» в 2005 р., «Полтавщина: плин мистецтва, діячі» в 

2007 р. і т. п. Варто відмітити, що для написання статей до «Енциклопедії мистецтва 

Полтавщини»  автором було використано не лише фахову літературу, а й архівні джерела. 

Крім того, до роботи над змістом енциклопедії було залучено співробітників різних 

державних установ Полтавщини. Статті розміщено в алфавітному порядку, окремі із них 

мають посилання на джерела, або доповнені бібліографією. Велика частина біографічних 

статей доповнена портретами діячів. Ця енциклопедія стала результатом багаторічної 

пошукової роботи В. Ханка. 

Підготовка та видання енциклопедій, а також літератури навчального, інформаційно-

довідкового типу потребують підтримки держави. Ентузіазм окремих діячів, а також їх 

бажання поширити знання про рідний край переборюють різні труднощі. Видання 

енциклопедій часто вважають справою, що давно відійшла в минуле, але саме вони 

допомагають дуже стисло ознайомити спільноту із здобутками тієї чи іншої нації, або як у 

нашому випадку, окремого регіону.  

Сьогодні світ стоїть на порозі нових відкриттів, а тому на нашу думку, доступ до 

енциклопедій має спроститися. Видання електронних енциклопедій становить посилений 

інтерес, а також свідчать про престиж та освіченість країни. Загальнодоступна онлайн-

енциклопедія «Вікіпедія» показала суспільству чого саме не вистачає сучасній українській 

науці, зокрема популяризації маловідомих подій та фактів і спрощеного доступу до 

інформації. Якщо говорити про регіональні енциклопедії, то вони також заслуговують на 

широке представлення в мережі, оскільки саме регіони творять спільну історію української 

держави. За останні роки в Україні було опубліковано близько двадцяти галузевих та 
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регіональних енциклопедій, але навіть вони не повністю забезпечують потреби народу. 

Окремо варто відзначити, що значний відсоток вже підготованих до друку видань не 

з’явились на світ через брак фінансування. Наявність у народів національних, регіональних 

та інших енциклопедій є свідченням їхньої цивілізованості, відображенням загального 

культурологічного процесу в суспільстві. 

 

Гаврилишина Н.А. Региональная энциклопедистика Полтавщины. 

Аннотация: В статье исследуются особенности развития региональной истории в 

энциклопедическом пространстве на примере полтавского региона. Автором предпринята 

попытка проанализировать региональные энциклопедии Полтавщины, издававшихся за 

время независимости Украины. Дан анализ энциклопедий на предмет их целевого назначения, 

характера представленной информации, структуры издания и художественно-

технического оформления. Как вывод, указано, что подготовка и издание энциклопедий 

нуждается в поддержке государства. Именно они помогают очень кратко ознакомить 

общественность с достижениями той или иной нации, или как в нашем случае, отдельного 

региона. 

Ключевые слова: энциклопедия, региональная энциклопедия, энциклопедический 

справочник, Полтавщина, памятникоохранная работа, иллюстрация. 

 
Gavrylysnyna N. A. The regional encyclopedic science of Poltava area. 

Abstract: In the article researched the features of regional history in the encyclopedic space on 

the example of Poltava region. The author have a go to analyzed the regional encyclopedias of 

Poltava area, published since the independence of Ukraine. It represented the analysis of 

encyclopedias interms of the irpurpose, the character of submitted information, the structure of the 

publication and the artistic and technical design. As a conclusion, stated that the preparation and 

publication of encyclopedias in need of state support. They help very briefly acquaint the 

community with the achievements of a nation, or as in our case, a separate region. 

Key words: encyclopedia, regional encyclopedias,encyclopedic guide, Poltava area, work by 

the protection of heritage, illustration. 
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УДК: 63/631:631.1/631/635 

М.В. Капштик 

ПОСТАТЬ Л.М. СИМИРЕНКА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ 

РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКИ 
 

Анотація: У статті досліджується внесок Л.М. Симиренка, видатного вченого 

садівника, українського патріота, підприємця та мецената у розвиток української 

регіональної енциклопедистики. Оцінено також роль постаті Л.М. Симиренка та 

представників його родини у розвиток української садівничої науки, аграрної освіти, 

становлення дорадництва, системи приватно родинних садиб комплексного розвитку 

соціального підприємництва у сфері садівництва з урахуванням екологічних вимог. 

Визначено зв'язок цих напрацювань та можливості їх використання для створення галузевих 

і регіональних енциклопедій. 

Ключові слова: садівництво, садівнича наука, приватно-родина садиба, регіональна 

енциклопедистика, родина Симиренків, маточний колекційний сад, садивний матеріал, 

меценатство, Мліївська дослідна станція садівництва. 

 
З часів здобуття Україною незалежності дедалі більше зростає інтерес до історії науки, 

культури, суспільного розвитку загалом, зокрема й діяльності та творчості вчених, які 

самовіддано працювали на благо народу та залишили після себе неоціненну спадщину. У 

цьому контексті видатною є постать Лева Платоновича Симиренка, видатного вченого 

плодовода, помолога, біолога, організатора наукових досліджень та виробничих 

випробувань, садівника і енциклопедиста. 

Постать видатного українця Л.П. Симиренка досить вузько і однобічно висвітлена в 

Українській Радянській Енциклопедії [1]. Його охарактеризовано лише як вченого–помолога 

і плодовода, який навчався на фізико-математичному факультеті Київського університету, 

але згодом перейшов на природничий факультет Новоросійського (Одеського) університету. 

Мова йде перш за все про те, що Л.П. Симиренко значну увагу приділяв, як науковим так і 

практичним питанням садівництва та городництва. Навіть перебуваючи у засланні в Сибіру 

Симиренко організував будівництво теплиць, вирощував декоративні и плодові дерева та 

виноград у закритому і відкритому ґрунті, заклав Красноярський міський парк, що вважалося 

визначним у Сибіру [7]. 

Згідно із УРЕ [1] повернувшись із заслання до Млієва, Симиренко створив маточний 

колекційний сад і помологічний розсадник, який став найкращою в Росії і однією з 

найбагатших в Європі помологічних колекцій плодових і ягідних культур. На базі 

розсадника Л. П. Симиренка в 1921 році організовано Мліївську садово–городню дослідну 

станцію, якій у 1958 році присвоєно його ім'я. Тепер уже відомо, що після вбивства Л.П. 

Симиренка, організованого радянським режимом у 1920 році, його родинний маєток разом з 

колекційним садом і розсадником на жаль було незаконно націоналізовано. Згідно із версією 

УРЕ[1] Симиренко створив свою систему вирощування садивного матеріалу, розробив нові 

прийоми агротехніки, що є актуальними і до цього часу. Значний вклад Л.П. Симиренко вніс 

у розвиток помології, займався також клоновим відбором. 

Після отримання Україною незалежності постать Л.П. Симиренка почали висвітлювати 

більш багатогранно – не тільки, як видатного українського вченого в галузі садівництва і 
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помології, але як патріота, мецената, гуманіста, подвижника. Його також нерідко називають 

енциклопедистом. Проте сутність діяльності Л,П. Симиренка як науковця – енциклопедиста 

розкрито недостатньо. У зв’язку з цим наша робота присвячена дослідженню 

енциклопедичної діяльності Л.П. Симиренка, аналізу його внеску в розвиток української 

енциклопедистики, у тому числі її регіональних та галузевих особливостей, з урахуванням 

того що Л.П. Симиренко народився на території, що тепер входить до Черкаській області.  

Згідно із численними публікаціями [2,4,6,7] Л.П. Симиренко навіть перебуваючи у 
засланні у Східному Сибіру він працював садівником, виплекавши низькорослі повзучі 
плодові дерева, що можуть витримати низькі температури. Перебуваючи у неволі Л.П. 
Симиренко продовжував займатися своєю улюбленою справою – садівництвом: вивчає 
сувору природу Сибіру й організовує вирощування декоративних рослин, плодових дерев і 
винограду в складних умовах закритого ґрунту [7]. Там же відома його копітка діяльність 
щодо розвитку овочівництва закритого ґрунту, плодівництва, виноградарства, декоративного 
садівництва, садово-паркового мистецтва, як в умовах закритого, так і відкритого ґрунту.   

Надзвичайно продуктивним для Л.П. Симиренка був період після повернення із заслання 
до Мліїва. За цей було досягнуто значних успіхів [2,4,7]: 

Діяльність щодо організації помологічних колекцій дуже близько переплітається з 
енциклопедичною діяльністю, оскільки створений своєрідний Реєстр сортів може бути 
підставою і формальною ознакою для створення Реєстру гасел галузевої енциклопедії 
плодових і ягідних культур. Це завдання фактично і було реалізовано пізніше.  

Підготовка кадрів у школі садівників Л.П. Симиренка мала також значне просвітницьке 
значення, таким чином готувалися кадри не тільки садоводів-практиків, але й наукового 
фаху з активною життєвою і патріотичною позицією. Все це свідчить про великий науково-
організаційний внесок Л.П. Симиренка у розвиток галузі садівництва та виноградарства. 
Науково-просвітницька діяльність видатного вченого – подвижника значною мірою 
співзвучна із сільськогосподарською дорадчою діяльністю, що фактично поєднує у собі 
систему управління, науку, освіту і виробництво. Ця система на жаль дотепер знаходиться у 
глибокій кризі і потребує радикального реформування. 

Згідно із літературними джерелами [2,4,6,7] перші результати вивчення помологічної 
колекції свого розсадника Л.П. Симиренко виклав у «Генеральному каталозі» 
(«Иллюстрированное описание маточных коллекций Питомника», 1901 рік). У 1912 році 
було видано капітальний твір Л.П. Симиренка «Крымское промышленное плодоводство». 
Основна праця Симиренка — «Помологія», 1 — 3 тт., вийшла у світ у 1961 — 63 роках у 
Києві (друге вид. 1974). Укладання каталогу колекції також фактично є напрямком 
енциклопедичної діяльності, оскільки віднесення сортів плодових і ягідних культур до 
такого каталогу є формальною ознакою і підставою включення за основу до різноманітних 
Енциклопедичних видань галузевого і регіонального спрямування. 

За радянської влади маєток Симиренка націоналізовано і на його терені засновано 
Мліївську дослідну станцію садівництва, яку згодом названо іменем Л.П. Симиренка. 
Станцію створено на базі родинного маєтку, що був  

об лаштований не тільки для зручного і затишного проживання родини, але й фактично 
виконував функції експериментального садового комплексу із розсадником для розмноження 
перспективних сортів плодових і ягідних культур, містив також експериментальний і 
колекційний сади, був зразком садово-паркового мистецтва. Першим директором станції був 
його син Володимир. 

Численні публікації останніх часів підтверджують той факт, що постать Л. П. Симиренка 
недостатньо і однобічно висвітлена у радянський період, у тому числі в енциклопедичних 
виданнях загальносоюзного і республіканського масштабів. Замовчувалася його роль як 
гуманіста, патріота України, його міжнародне визнання. Радянський режим також не 
влаштовували приватні родинно-маєткові форми господарювання, що були характерними 
також для українського козацтва як організаційно – господарської основи української нації.  

Такі форми господарювання є актуальними й на сьогодні. Наприклад, згідно із 
публікаціями О.І. Коваліва [8, с.4-5], найбільш ефективною може бути така форма організації 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9B._%D0%9F._%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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аграрного сектора, яка включає також комплексне облаштування сільської місцевості, з 
обмеженням частки землекористування агрохолдингів і розвитку фермерських господарств 
сімейного типу із створенням відповідно облаштованих приватно – родинних садиб, що 
забезпечує екологічно узгоджене землеволодіння і землекористування. Все це перегукується 
із європейськими та міжнародними підходами необхідності забезпечення харчового 
суверенітету (food sovereignty), тобто позбавлення фермерів та споживачів тотальної 
залежності від монополізованих супермаркетів та компаній-постачальників вхідних ресурсів. 

 Як видатний помолог і вчений – садівник Л.П. Симиренко здобув світову популярність і 

визнання. Він був обраний членом-кореспондентом Бельгійського товариства садівників, а в 

1895 р. –  Почесним членом Французького національного помологічного товариства [2,4,7].  

Метою наукової роботи є проведення за допомогою наукового підходу біографістика 

через події дослідження стану розвитку галузі плодівництва України та його науково-

освітнього та науково-організаційного забезпечення в контексті  діяльності професора Л.П. 

Симиренка, аналіз його наукової спадщини, особистого внеску в становлення й розвиток 

сільськогосподарської науки та освіти, енциклопедистики, аграрної практики та соціального 

розвитку сільської місцевості. Завданнями даної статті є також висвітлення ролі видатного 

українського вченого Л.П. Симиренка та його внеску до біографістики і організації наукових 

досліджень у сфері садівництва, городництва, помології. Передбачається висвітлити роль 

Л.П. Симиренка у становленні української школи з розвитку садівництва та помології, що 

була започаткована на базі Мліївської дослідної станції у Черкаській області,  а також внеску 

цієї видатної постаті у розвиток просвітництва та підвищення рівня знань і практичних 

навичок сільськогосподарських виробників і сільського населення (сучасною мовою – 

дорадництва). 

Серед видатних діячів минулого ім'я відомого українського вченого - плодовода і 

помолога Л. П. Симиренка займає особливе місце як за трагічністю і складністю особистої 

долі, так і за внеском у розвиток плодівництва - найдавнішої галузі людської діяльності [2]. 

За висловлюванням цього ж автора упродовж трьох десятиліть (від 80-х років XIX ст. і до 

часу трагічної загибелі) він був не тільки найвизначнішим садівничим авторитетом у світі, а 

й заслужено носив почесний титул «короля садівництва». Але відомо також, що Л.П. 

Симиренко та інші представники його роду були талановитими не тільки у галузі 

садівництва, але й також в інших сферах людської діяльності. Фірма братів Яхненків - 

Симиренків свого часу стала монополістом у торгівлі хлібом, борошном, живою худобою та 

ін. [2,3,4,6,7]. За свідченнями дослідників творчого спадку родини Симиренків сьогодні є всі 

підстави стверджувати, що упродовж XIX—XX ст. із цією інтелектуально потужною 

родиною найтісніше пов'язане не лише національне відродження, а й розвиток української 

економіки, торгівлі, цукрової промисловості, машинобудування, суднобудування, 

буряківництва і промислового садівництва [2,6]. Практично не було жодної ділянки як у 

царині економіки, так і на теренах духовності, в яких би Симиренки не лишили глибокого 

сліду. 

Навіть після смерті батька і зубожіння, родина Л.П. Симиренка змогла зберегти родову, 

кореневу прив'язку саме до цієї, до отчої землі, на якій згодом, як продовження батькового 

саду, зріс відомий у всьому світі сад Лева Симиренка.  Прив’язаність до землі та жилка 

підприємництва створювала певну фінансову і матеріальну стабільність для родини. Л.П. 

Симиренко приділяв велику увагу екологічно узгодженому облаштуванню території 

родинного маєтку. Згідно із інтерв’ю, опублікованим в газеті «День» [4] Мліївські луки, ліс 

із садками на вирубках, берег Вільшанки, чисті ставки з білими й фіолетовими лілеями, що їх 

виписали із Франції,  – ось той Зелений Буквар, за яким учився Левко читати Книгу 

Природи. Звідси мають витоки агроекологічного підходу в науковій і практичній діяльності 

Л.П. Симиренка.  

Про високу освіченість та енциклопедичні знання Л.П. Симиренка свідчить також той 

факт, що на останньому курсі він захищає дисертацію з органічної хімії; рішенням вченої 

ради йому присуджується учений ступінь кандидата природничих наук.  

http://mliev.narod.ru/index/0-4
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Навіть перебуваючи на засланні Л.Симиренко доглядав і реконструював міський парк у 

Красноярську. Працював у зимових садах та оранжереях місцевого купецтва, запровадив 

технології вирощування доти «небачених» овочів і квітів; на вічну добру пам'ять про себе 

залишив зразок сибірського саду—його сланцевого різновиду, що стелиться по землі, мов 

козацький ялівець, ховаючись під снігом від лютих морозів [2]. Тобто було зроблено 

важливий внесок у галузь садово-паркового господарства і садівничо-декоративного 

мистецтва, облаштування садів і парків на засадах екологічно узгодженої організації 

території землекористування. Таким чином безсумнівним є значний внесок Л.П. Симиренка 

в розвиток системи екологічно збалансованого землекористування і господарювання. 

Сибіряки донині з вдячністю пам'ятають «мліївського садівника» , а сад, як вічний пам'ятник 

йому, цвіте, плодоносить. Можна стверджувати, що завдяки діяльності Л.П. Симиренко 

здолав каторжно-тюремний антисвіті. До рідних українських теренів він повернувся вже 

сформованим садівником.  Вже навесні 1887 року, на руїнах цукрового заводу його батька й 

діда на майже непридатній землі Млієва, заклав розсадник і сад, які всього за кілька років по 

тому стали однією з найбагатших у світі садівничих колекцій, що налічувала понад три 

тисячі сортів, форм і видів рослин. Успіх зумовили талант, дивовижна працездатність і жива 

традиція роду. Згідно із узагальненнями В.А. Вергунова [7] Л.П. Симиренко на початку своєї 

роботи критично оцінював стан промислового садівництва Росії, він вважав, що основною 

причиною низького рівня російського плодівництва є брак необхідних знань про сорти. 

Тільки правильний добір сортів, цілком придатних для умов конкретної місцевості, міг 

забезпечити успішний розвиток плодового саду. Закладаючи помологічні розсадники і 

маточні сади, вивчаючи сорти, створюючи колекції сортів, укладаючи помологічні довідники 

фактично енциклопедичного змісту Л.П. Симиренко прагнув всебічно вивчити зібрані ним  

сорти, зокрема, дослідити, як вони реагують на клімат, ґрунт, вологу, їхню стійкість проти 

шкідників і хвороб, смакові якості плодів, лежкість та інші властивості, щоб відібрати кращі 

й рекомендувати для їх масового розмноження в промислових і аматорських садах [7].  

Завдячуючи багатолітній титанічній праці великого українського Садівничого, ще на 

зламі XIX–XX ст. у тогочасній Російській імперії постала нова галузь 

сільськогосподарського виробництва – промислове плодівництво. 

Внесок українського вченого Л.П. Симиренка у розвиток садівництва на теренах 

України, Криму і багатьох регіонів Росії, полягає також у наступному[2,4,6,7]: 

• використання не тільки наукових розробок, але й безпосередня участь у їх 

впровадженні; 

• організація навчань і демонстраційних показів на базі наукових напрацювань і 

передової практики; 

• забезпечення садівничих господарств саджанцями, вирощеними у Помологічному 

розсаднику Л.П.Симиренка, закладка десятків тисяч високопродуктивних промислових садів 

на теренах України, Північного Кавказу, Закавказзя, Середньої Азії, у багатьох областях 

Росії, Прибалтики, Польщі й навіть на Далекому Сході; 

• організаційно-технологічне, наукове, дорадче забезпечення садівничих господарств; 

• переведення садівництва Криму, Придністров'я, Поділля та Півдня України вже на 

початку XX ст. на високоприбуткову галузь, що стає важливою і, навіть експортною;  

• поширення кримських фруктів не лише по всіх промислових центрах Російської 

імперії, а й на ринки Західної Європи, їх успішна конкуренція із Європейською і 

американською продукцією; 

• перетворення помологічного розсадника, створеного Л.П.Симиренком на перший 

національний науковий заклад у галузі плодівництва;  

• одночасна розбудова першого осередка для навчання і виховання науковців і 

виробничих кадрів, створення своєрідного галузевого університету й унікальної вітчизняної 

садівничої академії; 

• доскональне вивчення та всебічне опрацювання технології створення й 

експлуатації високоприбуткового промислового саду; 
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• створення системи вітчизняного розсадництва, завдяки чому у симиренківському 

розсаднику всебічно вивчалася технологія вирощування насіннєвих та вегетативних підщеп 

плодових культур, визначалися найбільш адаптивні для умов України підщепи як для 

зерняткових, так і для кісточкових порід, встановлювались оптимальні терміни щеплення 

плодових рослин, опрацьовувались принципи формування плодових саджанців; 

• вперше серед вітчизняних садівників вивчено і упроваджено у своєму розсаднику 

зимове щеплення; зазначений метод вирощування плодових саджанців більшість сучасників 

українського вченого вважали несприйнятливим для умов нашої країни;  

• вперше організовано широкомасштабне вивчення і впровадження плодівництва на 

карликових підщепах у виробничі насадження, засноване новий виробничо-біологічний 

напрям у світовій помології та сортознавстві, а також вельми перспективного напряму у 

сучасному плодівництві: агроекології плодових культур. 

Л.П. Симиренко у своїй фантастичній праці «Кримське промислове плодівництво» 

постає не тільки великим вченим-садівником, але ще й великим співцем і захисником рідної 

природи. Саме Л.П. Симиренко, будучи українським патріотом зробив неоціненний внесок 

щодо розвитку  садівництва і виноградарства в Криму. На жаль цей факт весь час 

замовчувався, оскільки в Криму сформувався проросійський, про радянський анклав, що 

віддавав переваги таким фундаторам як Голіцин та іншим представникам царського двору 

Росії у питаннях розвитку садівництва виноградарства та виноробства. 

Наші дослідження дозволяють зробити висновок, що спроби та зусилля відродити 

пам’ять Л.П. Симиренка до цього часу зустрічають потужний опір. Це пояснюється 

переважно тим, що ще живуть і «пасуться» на посадах псевдовчені, які вислужились 

промовами про необхідність викорінення симиренківщини. Про це свідчать спогади Т.В. 

Симиренко, доньки В.Л. Симиренка [2]. Вона також жаліється на те, що чимало наукових 

робіт було списано із заборонених праць Симиренків. Присвоюються його організаційні 

досягнення, що не сприяє об’єктивному висвітленню надбань родини Симиренків. У цьому 

контексті дивним виглядає оголошення себе М.Д. Мельничуком, академіком НААН, 

керівником наукової школи з питань садівництва, засновником якої є Л.П. Симиренко [3]. 

Також у переліку послідовників цієї так званої школи є дуже немало сумнівних 

особистостей, що оголосили себе послідовниками Левка Платоновича та Володимира 

Левковича Симиренків.  

Л.П. Симиренко є першим, хто звернув увагу на великі перспективи використання 

слаборослих підщеп, як основи промислового садівництва у південних регіонах. Як відомо, 

сади на карликових підщепах є найважливішою умовою інтенсифікації садівництва у 

найбільш розвинутих країнах світу в галузі садівництва. Цей перспективний напрямок став 

можливий завдяки досконалим, інноваційним науковим розробкам геніального українського 

вченого. Вони отримали широке визнання і до цього часу залишаються актуальними, ставши 

підвалинами сучасного промислового садівництва. Наукові розробки та результати творчих 

пошуків Л.П.Симиренка широко використовуються при створенні сучасних промислових 

насаджень.  

Завдяки зусиллям  видатного вченого також  ще наприкінці XIX ст. було добре вивчено 

й апробовано для природних кліматичних умов України всі відомі на той час системи 

формування плодових дерев у Помологічному розсаднику, що підняло на передові рубежі 

Українську садівничу науку.  

Нині ж, за словами П.Вольвача [4,6], зазначена технологія видається як новітнє 

досягнення зарубіжного плодівництва. Багато садівничих господарств запозичують її із 

Заходу, впроваджуючи у вітчизняні сучасні сади дуже дорогою ціною. У той же час ми 

забуваємо, що теоретичні підмурки цієї технології були закладені ще наприкінці XIX ст. 

видатним українським вченим-садівником Л.П. Симиренком [4,6]. Для отримання ранніх і 

високих урожаїв фруктів Левко Платонович закликав вітчизняних садівників перейти на 

вирощування садів на слаборослих (карликових) підщепах і відмовитися від обрізки, 

віддаючи перевагу безболісному формуванню дерев у молодому віці. 
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Помологічний розсадник Л.П.Симиренка упродовж тридцяти років репрезентував 

українське садівництво на всіх міжнародних і всеросійських виставках плодівництва, щоразу 

отримуючи найвищі нагороди. За українським вченим і за кордоном закріпилося звання 

"король російського садівництва".  Левка Симиренка, єдиного з чисельної армії садівників 

тогочасної Росії, обрали почесним членом кількох помологічних товариств провідних 

садівничих країн світу [4,7] . За порадою до нього зверталися й імениті сановники, і члени 

імператорської родини, і державні ботанічні установи.  Сортові реєстри видатного помолога 

заносилися до відповідних каталогів виставкових заходів, що є, на нашу думку, безумовним 

внеском до галузевої енциклопедистки.  За кілька десятиліть до М. І. Вавилова та його 

уславленого Інституту рослинництва Л.П.Симиренко започаткував науково обґрунтовану 

інтродукцію плодових, ягідних і декоративних культур. Внесок цього видатного вченого до 

енциклопедистки полягав також в тому, що створена ним помологічна колекція (найбільша в 

Європі), нараховувала понад 3000 сортів і форм плодових, ягідних і декоративних рослин, 

927 сортів троянд, понад 300 сортів хвойних та інших порід, стала підмурком для 

формування асортименту промислових насаджень у різних природно-кліматичних умовах 

України.  

Млієвський розсадник Симиренка мав зв'язки майже з усіма науковими закладами, 

розсадниками і плодовими фірмами світу. Окрасою вітчизняного садівництва, одним з 

найцінніших сортів яблуні, яким захоплювалися зарубіжні колеги Левка Симиренка, став 

виведений ним ренет Платона Симиренка, названий на честь батька. Упродовж 20-го 

століття цей сорт став провідним промисловим сортом яблуні у багатьох країнах світу. Він 

зберігає своє панівне становище в Україні та в інших країнах і на початку третього 

тисячоліття. Він став гордістю вітчизняного садівництва, своєрідною візитною карткою 

України як центру садівництва і садівничої країни. Сорт також входить до Реєстру еталонних 

сортів яблук світу. 

Величезна заслуга Л.П.Симиренка у створенні в нашій країні мережі наукових і 

навчальних закладів із садівництва. Вчений підготував ґрунт  для створення в Україні 

Мліївської дослідної станції та першого Всесоюзного інституту південних плодових і 

ягідних культур у Києві. Левко Платонович був не лише постійним автором, а й членом 

редакційних колегій майже всіх тогочасних фахових часописів та видань [6,7]. Вчений, 

подвижник підготував для України кілька тисяч висококваліфікованих садівників і заклав 

наріжний камінь у створення унікальної садівничої наукової школи [2].  

Впродовж життєвого шляху учений опублікував понад сто вагомих наукових праць. Це 

свідчить про надзвичайні високі інтелектуальні, наукові та фізичні можливості талановитого 

вченого, його працездатність вражала як сучасників, так і послідовників.  

Діяльність Симиренка як видатного садівника мала також яскраве соціальне 

спрямування. Вона сповнена національно-культурного контексту, що все ще потребує 

глибокого і ретельного дослідження. Все, написане ним з приводу садівництва, у тому числі 

розвитку галузі на промислових засадах, не варто зводити до категорій утилітарно–

господарських, виробничих, технологічних, біологічних, пам'ятаючи про те, що сад – 

поняття не лише аграрне, а й соціальне, філософське, етичне, естетичне [2]. Подальше 

глибоке науково – обгрунтоване дослідження садівничих надбань Лева Симиренка в цих 

контекстах наблизить нас до глибшого, точнішого розуміння способу життя і призначення 

нації [2].  

Дослідження численних літературних джерел у сфері біографістики персоналій та 

різноманітних публікацій про досягнення, надбання, напрацювання, спадок родини 

Симиренків показали, що це не обірвалося після трагічної загибелі Лева Симиренка. Його 

справу продовжив Володимир Львович Симиренко, під керівництвом якого було створено 

сучасну дослідну станцію садівництва на основі зруйнованих під час окупації України 

Російською більшовицькою ордою і відновленого пізніше у радянські часи розсадника і 

колекційного саду, найкращу в СРСР, одну з найавторитетніших у світі.  
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На основі аналізу та узагальнення існуючих публікацій та результатів досліджень можна 

зробити висновок, що необхідно спрямувати зусилля усього суспільства на духовному 

відродженні української нації, відновленні та збереженні матеріальної та інтелектуальної 

спадщини Л.П. Симиренка та його родини. Навіть зараз в умовах економічної кризи можна 

зробити висновок, що насправді в України ніколи не існувало і не існує економічної і 

політичної кризи, є лише духовна криза, яка на жаль до цього часу неподолана. З цього 

погляду дуже важливо вивчати і використовувати досвід та історичну спадщину родини 

Симиренків, не тільки як науковців світового рівня, але й українських патріотів. 

Таким чином можна зробити висновок, що внесок Л.П. Симиренка та його родини в 

економічний, культурний і духовний розвиток України – величезний і багатогранний. Він 

потребує подальшого дослідження і вивчення. Титанічна праця кількох поколінь Симиренків 

на теренах економіки, промисловості, науки, культури, їхній колосальний науковий набуток 

потребують не лише осмислення, глибокого вивчення, дбайливого збереження, а й 

належного шанування як сучасними, так і прийдешніми поколіннями. 

Втілення у життя цих постанов і рішень, як і реалізація всього, що стосується 

збереження багатющої творчої спадщини визначного українського роду Симиренків, стане 

виміром нашої національної свідомості, ознакою одужання нації та повернення до всіх нас 

історичної пам’яті. 

Окрім величезного внеску у розвиток вітчизняної садівничої науки та галузі садівництва, 

приватного та соціального підприємництва, соціального і духовного розвитку нації, 

меценатства, Л.П. Симиренко дуже багато зробив для розвитку української галузевої 

енциклопедистки, створивши реєстри сортів плодових та ягідних культур, відповідні 

колекції, розсадники тощо. На основі наукових праць цього великого сподвижника є 

можливість створити повноцінну енциклопедію садівництва та виноградарства, ряд 

енциклопедичних довідників галузевого спрямування. 

Потребує подальших досліджень внесок Л.П. Симиренка та усієї родини Симиренків у 

духовний розвиток української нації, реалізацію соціальних та гуманітарних проектів, 

розвиток малого та середнього підприємництва з урахуванням соціальної складової, 

меценатства, сприяння розвитку науки та освіти, науково-організаційна та просвітницька 

діяльність. 

При розробці моделі реформування сільського господарства та створенні оптимальної 

моделі облаштування сільської місцевості слід взяти за основу модель Симиренківської 

приватної родинно – садибної організації землекористування. 

При розробці стратегії розвитку прикладних аграрних досліджень, реформуванні 

системи аграрної науки, освіти і дорадництва слід взяти до уваги напрацювання Л.П. 

Симиренка, що враховують необхідність виробничих випробувань результатів наукових 

досліджень, інформаційно-консультаційне і дорадче і матеріально-технологічне 

забезпечення і супроводження виробників сільськогосподарської продукції. Система 

аграрної науки та освіти має базуватися на потребах сільського господарства, територіальних 

та сільських громад.  

 

Капштык М.В. Личность Л.П. Симиренко в контексте разития региональной 

єнциклопедистики. 

Аннотация: В статье исследуется вклад Л.П. Симиренко, выдающегося ученого 

садовода, украинского патриота, предпринимателя и мецената в развитие украинской 

региональной энциклопедистики. Оценена также роль личности Л.П. Симиренко и 

представителей его семьи в развитие украинской садоводческой науки, аграрного 

образования, становления консультирования, системы частно-семейных усадеб, 

комплексное развития социального предпринимательства в сфере садоводства с учетом 

экологических требований. Определена связь этих наработок и возможности их 

использования для создания отраслевых и региональных энциклопедий. 
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Kapshtyk M.V Personality L.P Symyrenko in the context of regional encyclopedia’ research. 

The article examines the contribution L.P. Simirenko, a prominent scientist gardener 

Ukrainian patriot, entrepreneur and philanthropist to the development of Ukrainian regional 

encyclopedia’ research. Reviewed the role of personality L.P. Symyrenko and members of his family 

to the development of Ukrainian horticultural science, agricultural education, the establishment of 

extension systems, private and family estates comprehensive development of social 

entrepreneurship in horticulture, taking into account environmental requirements. The connection 

of these developments and their possible use to create branch and regional encyclopedias. 

Key words: horticulture, horticultural science, private family estate, regional encyclopedia 

research, Symyrenko family, breeding collector's garden, planting material and patronage, 

Mliyivska Horticultural Research Station. 
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УДК 94 (477) «1920/1930» 

А.М. Киридон 

ДЕСАКРАЛІЗАЦІЯ ПРОСТОРУ (1920-1930-І РР.): 

СМИСЛОВІ ТА СИМВОЛІЧНІ ЗАСАДИ 
 

Анотація: Утвердження більшовицької моделі державно-церковних відносин в 1920-

1930-і рр. було сфокусоване на досягненні головної стратегічної цілі – подолання релігії та 

релігійного світогляду в усіх їх проявах, а відтак – знищення будь-яких релігійних організацій 

та церкви як суспільного інституту. У статті на прикладі побуту, обрядовості, 

календарних свят увиразнюється модифікація соціальних кодів перших десятиліть 

радянської дійсності. У висновку автор вказує, що вміло використовуючи засоби агітації і 

пропаганди, у тому числі й антирелігійної, влада вдавалася до соціального маніпулювання. 

Ключові слова: десакралізація, радянська влада, релігія, свідомість, хронотоп, побут, 

обрядовість, свято, суспільство. 
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Особлива форма секулярних процесів, притаманна радянській тоталітарній системі, та 

штучна емансипація соціального буття від упливу релігії, яка здебільшого відбувалася під 

тиском держави, визначали церковно-релігійну ситуацію 1920 – 1930-х рр. в СРСР у цілому, 

і в Україні зокрема. Утвердження більшовицької моделі державно-церковних відносин було 

сфокусоване на досягненні головної стратегічної цілі – подолання релігії та релігійного 

світогляду в усіх їх проявах, а відтак – знищення будь-яких релігійних організацій та церкви 

як суспільного інституту. Зміни в предметному бутті культури передбачали необхідність 

освоєння нових культурних кодів і знаково-символічних систем. 

Аналізуючи стосунки, що склалися між церквою і державою в період становлення 

тоталітаризму, філософ М. Бердяєв вказував на спорідненість тотального впливу 

християнської і комуністичної ідей і неминучість конфлікту між ними. «Непримиренно 

вороже ставлення комунізму до будь-якої релігії не є явище випадкове, воно належить до 

самої сутності комуністичного світогляду, – зазначав він. – Комуністичний лад є крайнім 

етатизмом, у ньому держава постає тоталітарною, абсолютною, він вимагає примусової 

єдності думки» [1, с.129]. 

Звідси поставало пріоритетне завдання нової влади. «Справа комуністичної партії, – 

наголошувалося в одному з комуністичних документів, – шляхом антирелігійної пропаганди 

вести боротьбу за знищення всякої релігії і всякої церкви, поєднуючи антирелігійну 

пропаганду з діями пролетарської держави» [2, арк.93]. Головна мета антирелігійної 

пропаганди полягала саме в утвердженні комуністичного і витісненні релігійного світогляду. 

Відтак упродовж 1920-х років спостерігається початок формування нової «радянської 

культової реальності». Відома формула царизму: самодержавство, православ’я, народність – 

певним чином трансформувалася в радянську тріаду: партія і держава; марксистсько-

ленінська ідеологія; трудящі маси, де пріоритет належав партії [3, с.34]. Творення нової 

культурної парадигми 1920-1930-х рр. маркується утвердженням відповідних світоглядних 

орієнтирів, які мали охоплювати всі сфери буття, весь простір функціонування. Формувався 

більшовицький хронотоп суспільного існування. 

Теоретичною рамкою розкриття задекларованої наукової проблеми є: соціокультурний 

підхід; концепція смислу; концепція хронотопу. Зокрема, використання соціокультурного 

підходу дає підстави розглядати соціальні явища у своїй сукупності не як простий 

конгломерат феноменів, а певну цілісність, одні елементи якої органічно взаємопов'язані з 

іншими. Йдеться про своєрідну систему «держава – суспільство – суспільна свідомість – 

культура». Відтак можна стверджувати, що зміни типу культури детерміновані змінами всієї 

макросистеми (суспільного устрою, структури суспільних відносин, структури потреб, 

соціально-демографічної структури суспільства тощо).  

Нові умови породжують нові смисли. Смисл є певним метаорієнтиром, згідно з яким 

оцінюється, скеровується і коректується людське життя. Фундаментом осмислення 

десакралізації простору є широкий контекст – поле смислів конкретної реальності 1920 – 

1930-х рр. у сфері державно-церковних відносин.  

Концепція хронотопу М. Бахтіна, упроваджена початково в літературознавстві, а згодом 

поширена в культурології, філософії, психології та ін. Терміном «хронотоп» (що означає в 

буквальному перекладі – «часопростір») М. Бахтін окреслив суттєвий взаємозв’язок часових 

і просторових відносин, акцентуючи на нерозривності простору і часу [4, с.243]. Базуючись 

на цьому підході, розглядаємо хронотоп не лише як простір і час, взяті в сукупності, а як 

нову діалектичну єдність просторово-часових властивостей, що має різну темпоральну 

тривалість та локальну маніфестацію. У хронотопі може виявлятись як матеріалізована 

ситуативність об’єктивних процесів, так і екзистенційність суб’єктів процесуальної 

взаємодії. Кожна доба укарбовується в предметно-чуттєвому та діяльнісному процесі, 

актуалізуючи повноправні замінники об’єктів матеріального світу і духовних феноменів, 

залишає по собі матеріальні та духовні знаки у відповідних структурах. Концепція 

хронотопу дозволяє увиразнити нерозривність і взаємообумовленість перетворень певної 

доби та модифікації соціальних кодів відповідно до часової обумовленості процесів.  
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Розглянемо модифікацію соціальних кодів нової доби на прикладі кількох складових 

простору існування. Зокрема, важливу роль в атеїзації настроїв населення відіграло 

створення нового комуністичного побуту, який повинен був охопити всі сторони як 

виробничої, так і невиробничої сфери життєдіяльності людини. А. Луначарський 

підкреслював: «Йдучи шляхом вдосконалення нашого [комуністичного – А.К.] побуту, ми 

будемо нищити релігію» [5, с.5].  

Уже в 1921 році «Тези з антирелігійної пропаганди» за головний підхід визнавали 

«наполегливу боротьбу» з церковними обрядами: таїнствами (хрещення, шлюб), 

богослужінням, святкуваннями, а найближче завдання пропаганди полягало в тому, щоб 

«обмежити, викрити, знищити і особливо замінити обстановкою комуністичного побуту 

зовнішній вплив обрядів на психіку віруючих»», «позбавити обряди їх таємничого змісту», 

«викриття будь-якої чудотворності, повне розвінчування обрядової оболонки релігійного 

почуття» [6, арк.101]. 

У 1923 році секретар ЦК КП(б)У Е. Квірінг, заявляючи, що «ми повинні прагнути до 

всілякої дискредитації релігійного культу», визначив основні напрямки роботи: «1. 

антицерковний рух і питання внутрішньо-церковні; 2. широка  науково-природнича  

просвітницька робота і широка антирелігійна пропаганда; 3. антирелігійні дії, спрямовані 

безпосередньо проти окремих релігійних забобонів, релігійної обрядовості і культу» [7, 

арк.23]. 

Відтак будь-які атрибути релігійної обрядовості мали бути знищені. «Що собою являла 

щодо внутрішньої прикраси селянська хата перед революцією?» – порушувало питання одне 

з тогочасних видань «Бібліотеки масової антирелігійної літератури». Далі роз’яснювалося: 

«Головним об'єктом прикраси селянської хати були ряди образів «бога-отця», «бога-сина» й 

«духа святого», декілька «богородиць» та сила всяких «святих». Поруч них по стінах висіли 

малюнки різних монастирів та «святих місць», а ще далі – портрети царів та генералів з 

довгими вусами, орденами й медалями».  

Нові умови потребували «іншого змісту прикрас хати»: «замість образів, малюнків 

монастирів та іншого старого сміття, на стінах хати колгоспника повинні стати портрети 

вождів революції, малюнки з громадянської війни та соціалістичного будівництва» [8, с.41]. 

Приклад у налагоджені нового селянського побуту на противагу церковному згідно з 

рішеннями партійних органів мали подавати комуністи, вчителі, агрономи, землеміри, члени 

волосних комітетів і КНС [9, арк.177-178]. Питання, чи може комуніст бути «віруючим» і 

перебувати в лавах комуністичної партії стояло досить гостро. На сторінках партійної преси 

проблема активно дебатувалася. Однак, конкретної відповіді з цього питання не було [10, 

с.15-16]. В. Ленін був на боці тих, хто виступав за виключення з партії виконавців релігійних 

обрядів [11, с.330]. Однак, це принципове питання потребувало партійно-статутного 

вирішення. 

У тезах «Комуністи і обрядовість» І. Сухоплюєв наголошував: «Комунізм і релігія 

несумісні. Комуністи ... не мають права ні брати участь у здійсненні релігійних обрядів будь-

якого культу, ні хрещення, ні обрізання, ні поховання, ні вінчання, ні відвідувати 

богослужіння будь-якою релігійного культу» [12, арк.15]. 

На початку 1920-х років виникла потреба визначитися з позицією комуністів щодо 

релігії взагалі. За свідченням О. Ярославського, питання постало «у зв’язку з тим, що окремі 

члени партії брали участь у церковних хорах або читали Псалтир і Євангеліє у церкві» [13, 

с.67]. Партійні організації на місцях, не маючи чітких директив, діяли на власний розсуд. На 

це, зокрема, зверталася увага в обіжнику ЦК РКП(б) «Про порушення програми партії в 

галузі релігії» [14, с.1].  

Попри прийняту 9 серпня 1921 року пленумом ЦК РКП(б) постанову «З питання про 

порушення п.13 Програми та постановки антирелігійної роботи», в якій до комуністів 

висувалася ультимативна вимога «припинити зв’язок з церквою будь-якого віросповідання і 

виключати із партії, якщо вони не поривають цього зв’язку» [15, с.44-445], – виконання 

релігійної обрядовості комуністами залишалося поширеним явищем до початку 1930-х років. 
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Обстеження, проведене 1928 року в семи партосередках Сталінського повіту, виявило, що 

6% комуністів мали в домівках ікони, виконували релігійні обряди, співчували релігії або 

займали нейтральну щодо церкви  позицію [16, арк.76]. 

Зауважимо, що поза площиною досліджень досі залишається проблема впливу атеїзації 

на родинно-сімейні взаємини. Йдеться про конфліктність у сім’ях, де один із членів ставав 

комуністом. Чи можна це вважати чинником впливу на атеїзацію настроїв інших членів 

родини? Часто сімейні конфлікти призводили до виходу з партії. Так, в одній із заяв 

комуніста тих часів написано: «Прошу бюро осередка зняти з мене кандидатуру КП(б)У 

через надзвичайний розбрат і чвари в моїй сім’ї майже з самого початку мого вступу до 

партії КП(б)У. Я намагаюсь переконувати сім’ю, тобто дружину і батьків, але це не 

допомагає. Доводиться часто-густо застосовувати кулачні бої, а стосовно розлучення я поки 

ще не маю наміру, оскільки я вже одружений втретє, і життя моє розладжене далі нікуди, а 

тому прошу бюро осередку зняти з мене кандидатуру КП(б)У» [17, арк.5]. 

У тезах з антирелігійної пропаганди, схвалених пленумом і затверджених політбюро ЦК 

КП(б)У, зазначалося: «Необхідно рішуче і серйозно поставити боротьбу з релігійними 

забобонами членів партії, порушивши в першу чергу питання про зняття ікон, викорінення 

обрядів із сімей комуністів» [18, арк.12]. Поступово проблема несумісності перебування 

віруючих у лавах партії перетворювалася на найбільш нагальну. 

Повільно, але цілеспрямовано розгорталася кампанія зі знищення релігійної атрибутики, 

в дусі положення: «Не місце іконам у державних закладах!» [19, арк.19]. Наприклад, 1922 

року завідувач відділу НКВС УСРР з відокремлення церкви від держави І. Сухоплюєв 

вимагав провести обшук на залізничних станціях на предмет виявлення ікон [20, арк.36]. У 

травні 1923 року НКЮ УСРР запропонував ЦК КП(б)У поширити заборону «вивішування в 

громадських місцях релігійних зображень» на приватні і промислові підприємства, хоча 

політбюро ЦК КП(б)У в липні того ж року цю пропозицію відхилило [21, с.77]. Між тим, 

архівні документи свідчать про наявність ікон в домівках комсомольців і комуністів [22, 

арк.10], хоча й частішали зняття ікон. Так, 1930 року загальні збори комнезаму хутора 

Войтовці Полтавської округи одноголосно ухвалили: «Жодного образу в хаті члена КНС», а 

наступного дня понад 1000 ікон було кинуто в багаття [23, с.11]. У десяти районах 

Полтавщини вчителі не тільки зняли ікони, а й вирішили не говіти [24, арк.76]. 

У селі Кашперівка Запорізької округи, котре до революції відзначалося високим 

ступенем релігійності (не останню роль відіграв чудотворний образ Кашпервіської 

богоматері), говільників 1927 року було 548, наступного – 314, 1929 – 40 осіб [25, с.12]. Але 

в окремих місцевостях, навпаки, спостерігалося зростання кількості говільників: у 52 

общинах Лубенської округи 1925 року говіло 72453 особи, 1926 – 75017, 1927 – 78537; у 30 

общинах Харківщини 1926 року говіло 37560, а наступного – 39 375 осіб [26, арк.13]. 

У доповідній записці НКВС «Про наслідки обстеження стану роботи Інспектури культів 

Київського і Вінницького Окрадмінвідділів» відзначалося підвищення релігійності населення 

в 1928 році, зокрема в Київській окрузі, де кількість віруючих протягом року зросла з 303045 

до 311713 чоловік [27, арк.23]. За даними агітпропу ЦК КП(б)У поширення релігійності в 

округах було нерівномірним. Станом на 1 січня 1927 року до релігійних громад Артемівської 

округи (без міст) входило 38,1% населення, Білоцерківської (без центру округи) – 52,1%, 

Херсонської – 60,8%, Харківської (без Харкова) – 85,2%. Найбільшого охоплення 

релігійними громадами досягли ті місцевості, де міжцерковна боротьба відбувалася в 

найгостріших формах. Агітпропвідділ зазначав: «На селі число релігійних резервів (і 

втягнених у громади, і тих, що їх можна б утягти) очевидно ні трохи не менше як 85% 

пересічно».  

У сільських громадах 53% становили жінки [28, арк.11]. У містах до релігійних громад 

уходило від 14 до 22% дорослого населення [29, арк.11]. 62 відсотки в цих громадах були 

представлені жіноцтвом. Разом із тим і показники складали переважно «віруючі за традицією 

[30, арк.176]. 

На початку 1930-х років зберігався достатньо високий рівень дотримання релігійної 

обрядовості. Архієпископ Білоцерківської єпархії УПЦ В. Бржосньовський, констатуючи 
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помітне зменшення шлюбів і говільників у храмах, водночас підкреслював: «У той же час 

помітним стало краще ставлення вірних до церкви, ...взаємовідношення з причтом. Невінчані 

батьки майже всі хрестять дітей... Вірні шукають містичних переживань [31, арк.16]. 

Таким чином, у повсякденному житті пересічного громадянина спостерігалися 

неоднозначні процеси, які свідчать про своєрідний психологічний злам, пов'язаний зі зміною 

морально-ціннісних орієнтирів. 

Людина, живучи в соціумі, пристосовуючись до нього, почувалася або в гармонії, або 

без неї – незатишно і дискомфортно. Будь-які крайнощі неминуче призводили до 

трагедійного розриву, тому людина поволі сприймала правила гри цього суспільства. 

Відбувалися немовби абсолютизація буття в соціумі і своєрідне обмеження «буття в собі» 

(власних бажань, почуттів, схиляння перед колективізмом тощо). Людина мусила приймати 

нову комуністичну ідеологію замість колишньої (традиційної) «релігійної», якщо не хотіла 

опинитися на маргінесі. Але покінчити з віковою традиційною християнською мораллю для 

більшості було не просто. До того ж у набожної людини надовго, на рівні підсвідомості, 

залишався страх перед покаранням. Боячись вакууму свого існування, прагнучи ототожнити 

себе з суспільством, людина поступово всотувала нові морально-ціннісні норми. 

Однією з форм витіснення релігійної обрядовості стали антирелігійні кампанії 

(«антиріздвяні» та «антипасхальні»). Стаття в газеті «Правда» І.І. Скворцова-Степанова 

«Комсомольське Різдво, або чому б нам не відзначити релігійні свята» (1922 р.) порушувала 

питання про альтернацію використаня днів релігійних свят і наповнення їх антирелігійним 

змістом. Першим досвідом стало проведення «комсомольського Різдва» 1922 року [32, 

арк.32]. Основним лозунгом дійства був «огляд скинутих богів». Організатори ставили за 

мету «спростувати святість богів і показати, що новому поколінню не потрібні ні боги, ні 

чорти» [33, с.305]. Вказівки ЦК РКСМ, дані щоправда з запізненням, рекомендували ходити 

по домівках з червоною зіркою, прославляючи радянську владу, влаштовувати «червоні 

ялинки», проводити масові карнавали тощо. Однак, захід викликав обурення хуліганськими 

вчинками і грубими насмішками молоді над релігійними почуттям [34, арк.97]. 

З нагоди «комсомольської Паски» на нараді в ЦК РКСМ 27 січня 1923 року було 

прийнято рішення залучити Наркомос, створити спеціальну літературну комісію в складі 

О. Ярославського, І. Скворцова-Степанова і П. Красікова.  

У середині 1920-х років партійні комітети стали відмовлятися від деяких масових 

антирелігійних акцій, оскільки вони давали скоріше негативні результати, призводячи тільки 

до зростання кількості віруючих. Відповідна пропаганда в дні релігійних свят проводилася й 

далі, але в інших формах. Починаючи з 1924 року комсомольські карнавали не 

рекомендувалися. «Комсомольська Паска» тоді пройшла під гаслом «Боротьба за новий 

побут», а «комсомольське різдво» – «за поширення в масах природничо-наукових 

матеріалістичних знань» [35, с.306]. Бюро Харківського окружкому КП(б)У запропонувало в 

дні релігійних свят Різдва 1926 року зосередити роботу переважно в клубах, сільбудах і 

хатах-читальнях, спрямовуючи її на роз’яснення причин виникнення християнства, 

різдвяних свят, критику класового характеру християнського вчення. Завданням же було 

вести агітацію проти святкових прогулів, п’янства, кулачних боїв та інших негативних 

побутових явищ, пов’язаних із релігійними святами [36, с.138]. 

Особливість 1920 – 1930-х років визначалася тим, що тоталітарна влада, як зазначає один 

із класиків західного суспільствознавства, політолог і економіст Ф.Хайєк, «відкривала 

широкі можливості перед людьми жорстокими і нерозбірливими в засобах», які прагли влади 

як такої, а «нагородою за всі аморальні дії було те, що можна було тішитися тим, що тобі 

скоряються і що ти – частина величезної і могутньої машини, перед якою ніщо не встоїть» 

[37, с.164-165]. Серед правлячих більшовицьких верств спостерігалося торжество руйнівної 

етики вседозволеності, котра «відключала» системи звичних моральних регуляторів 

людських взаємин, особливо в тих випадках, коли йшлося про втілення в життя рішень, 

необхідних для досягнення осяйних ідеалів комуністичної утопії. Внаслідок Першої світової 

війни серед народних мас значно активізувався психологічний синдром революційного 
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соціального нейротизму [38, с.268], суть якого полягала в тому, що для поведінки мас 

характерними стають підвищене збудження, неврівноваженість, агресивність, 

безвідповідальність і навіть ірраціональність. 

Одним із домінуючих чинників життя став дух крайньої жорстокості, войовнича 

безжальність. Закриття храмів майже завжди супроводжувалися погромами церковного 

майна, блюзнірством, грубощами, глумом над святинями тощо. Так, у селі Ново-Краснянка 

на Харківщині при закритті церкви чоловіки заходили до вівтаря, не знімаючи шапок, туди ж 

забігла якась жінка [39, арк.20]. Голова Бахмацького РВК «дозволяв собі у присутності 

значної кількості віруючих, що зібралися біля церкви, по-блюзнірськи говорити про ікони, 

що знімались, та щодо святинь храму, називаючи їх цяцьками і ляльками», що для віруючих 

було надто образливим. Крім того, було знято престол в алтарі і кинуто серед церкви. Але 

найстрашнішим було те, що в цій акції брав участь навіть священик з Конотопа, який «на 

втіху «комісії» витрусив курильну трубку об престол алтаря» [40, арк.69]. 

Начальник ДПУ в Шахтах напідпитку в ніч на Паску «почав ходіння по алтарях і здирав 

там усе, що стояло на престолі» [41, арк.12]. 

На Первомайщині після розгрому церкви активісти села влаштували публічне спалення 

антимінса, супроводжуючи дійство різноманітними знущаннями, розібрали більшу частину 

мармурового іконостасу [42, арк.54]. На Катеринославщині було влаштоване привселюдне 

спалювання ікон на площі [43, арк.12]. На Глухівщині під час богослужіння на храмове свято 

голова сільської ради разом із комсомольцями затіяли розваги перед церквою, граючи на 

гармоні [44, арк.97]. 

Своєрідною індульгенцією для виправдання революційної аморальності слугувала 

«велич цілей», в ім’я досягнення котрих, мовляв, усе дозволено – пограбування, неповага до 

особистості, її внутрішнього світу та життя, репресії, насильство. Відкинувши після 

революції 1917 року колишні норми моралі і критерії моральності, більшовики проголосили 

формування нових етичних установок. «Наша моральність, – зазначав В.Ленін, – виводиться 

з інтересів класової боротьби пролетаріату… [45, с.294]. 

Разом із цим у країні «зростали розбрат, розгардіяш, напастування всіх проти всіх і 

деморалізація», – писав С. Єфремов [46, с.219]. 

У розхитуванні церковно-релігійної основи побутових свят важлива роль відводилася 

календарним реформам трудового тижня, що здійснювалися «з ініціативи робітничого 

класу» впродовж 1920-1930-х років. Із переліку державних свят та вихідних днів почали 

викреслювати релігійні свята та забороняти їх відзначення. Так, 5 вересня 1924 року 

Президія ВЦВК прийняла ухвалу «Про скорочення особливих днів відпочинку (релігійних 

свят)», рекомендувавши установити у республіках однаковий перелік днів відпочинку 

(вісім), скасувавши вихідні 6 січня і 25 березня. Президія ВУЦВК 30 грудня вирішила: 

«Президія ВУЦВКу вважає більш доцільним скасування особливих днів відпочинку: 25 

березня (Благовіщення), а замість 6 січня скасувати день відпочинку 5 червня (Вознесіння)» 

[47, арк.2-5]. Оскільки неділя також вважалася релігійним святом, а в російськомовному 

варіанті ще й мала мовно виражене яскраве релігійне забарвлення – «воскресенье» – у 1922-

1923 рр. здійснювалися спроби перенести недільний відпочинок на будь-який інший день 

[48, арк.41]. Але згодом з’ясувалося, що й це не досить ефективно, бо деякі релігійні течії 

святкують не неділю, а п’ятницю чи суботу. У червні 1923 р. ЦК КП(б)У рекомендував 

припинити агітацію проти недільного відпочинку, а проводити її тільки проти церковних 

свят [49, арк.209]. Незважаючи на абсурдність самої ідеї, кампанія ігнорування неділі 

тривала й наприкінці 1920-х років. Зокрема, на Прилуччині певний час практикували 

перенесення недільного відпочинку на середу, стверджуючи, що так у свідомості народу 

відкладеться, «що це свято не свято релігійного дня а дня трудового відпочинку», що своєю 

чергою, допоможе «поглибити прірву між релігією та радянським суспільством» [50, с.604], 

[51, с.34]. 

Водночас ще й на початку наступного десятиріччя неділю святкували навіть у селах, де 

були комуни [52, арк.19]. 
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Із 1928 року знову розгортається рух за безперервну роботу на виробництві, за 

скасування семиденного тижня. У жовтні 1929 року РНК СРСР ухвалив рішення про 

введення скороченого тижня-п’ятиденки.  

Виконбюро Всеукраїнської ради спілок безвірників у 1929 році запропонувало реформу 

календаря: замість днів відпочинку, що значилися як релігійні свята, запровадити нові 

революційні і побутові свята: день Оборони країни (річниця Червоної армії), дні робітниці, 

кооперації, народів СРСР, урожаю, юнацтва тощо. Вочевидь, щоб уникнути навіть згадки чи 

ознак урочистостей, пов'язаних із неділею, пропонувалося «закріпити за кожним святом не 

числа, а тижні, застосовуючи свята до понеділків». Так, рекомендувалося день народів СРСР 

відзначати в понеділок першого тижня липня, юнацький день – у понеділок першого тижня 

вересня. Стабільними залишалися тільки 1 Травня і день Жовтневої революції [53, с.42-43]. 

Були й пропозиції щодо впровадження «радянського вічного календаря», згідно з яким 
скасовувалися субота й неділя як такі, а тиждень тривав п'ять днів. Літочислення слід було 
починати від Жовтневої революції 1917 року. Однією з цілей такого реформування було 
прагнення до того, «щоб дні відпочинку, свята не зв'язували у свідомості трудящих з 
релігійними легендами». Крім того, вказувалося, що «релігійні свята мають політичне 
значення»: «це політична агітація в інтересах експлуататорських класів», відповідно треба 
ліквідувати не тільки свята, але навіть згадку про них [54, с.200-202]. Цій же меті слугувало й 
безперервне виробництво, якому надавалося особливого значення «у скасуванні старого 
семиденного біблійного тижня». У реформованому тижні пропонувалося ввести такі назви, 
які б «відбивали нові віяння життя»: партдень, юндень, жіндень і т.д. [55, с.211]. 

В Україні 1929 року робітники окремих підприємств підтримали кампанію «За роботу в 
дні Різдва». Незважаючи на розпорядження Наркомпраці, який пропонував вважати Різдво 
днем відпочинку, значна кількість робітників Донбасу, Одеси, Києва, а подекуди (наприклад, 
Кременчук) – і всі, без винятку [56, с.62-63]. Безвірники виступили з гаслом: «Дні Різдва 
перетворити на дні індустріалізації» [57, с.28]. На Запоріжжі під час антиріздвяної компанії 
1930 року було спалено до 8 000 ікон та священних книжок, у 16 сільрадах і в місті зняли 
дзвони з церков, а одна з профспілок навіть висунула гасло: «До великодня закрити всі 
церкви» [58, с.28]. 

1930 року вперше спостерігалася масова відмова від святкування Великодня і масовий 
вихід селян на поле під час свята. У Ржищевському районі Київської округи першого для 
Великодня працювали всі колгоспи району та в 17 селах індивідуальні господарства, у 
Переяславськім районі на поле вийшли 6 сіл. Половина людності району брала участь в 
антирелігійних зборах, присвячених Великодню. Першими організаторами роботи на полі у 
цей день були переважно колгоспники - члени СВБ. У Куп'янській окрузі з ініціативи 
осередку СВБ перед Великоднем на зборах, ухвалили: «Великодня - попівського свята, не 
святкувати. Всі на поле!» [59, с.12]. 

Після XV з'їду ВКП(б) спостерігався процес створення безвірницьких колгоспів і комун. 
Одною з перших стала Першотравенщина на Одещині. Так, у 1928 році в селі Тарасівка 
створено комуну «Пролетарський  Безвірник», а в селі Грушки – засновано колгосп 
«Войовничий Безвірник». Показово, що останнє рішення осередок СВБ свідомо приймав 
перед Паскою, а вже «на перший день Великодня, коли релігійні селяни святили паски, 47 
безвірників з кіньми, плугами й сівалками вирушили в степ обробляти й засівати шкільну й 
сільбудівську землю» [60, с.7-14]. У 1931 році в Україні було понад 20 безвірних колгоспів 
[61, с.59]. 

Усіляко пропагувалося проведення радянських офіційних свят. Такими в Україні 
вважалися 1 січня – Новий рік, 22 січня – День січневого повстання (9 січня 1905 року), 12 
березня – день скинення самодержавства, 18 березня – День Паризької Комуни, 1 травня – 
День І Інтернаціоналу, 7 листопада – День пролетарської революції.  

Проведення загальнодержавних радянських свят чітко регламентувалося партійним 
керівництвом [62, арк.17-19]. Особлива увага надавалася збігам радянських і релігійних свят. 
Так, 1921 року 1 травня збіглося з Паскою, тому ЦК КП(б)У рекомендував 
«першотравневому святу надати характеру святкових масових вуличних розваг, концертів, 
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спортивних виступів, виставок корисних винаходів і вдосконалень», щоб «підкреслити 
різницю між пролетарським святом і релігійним» [63, арк.59]. 

Однак, попри заборони влади населення продовжувало відзначати традиційні 
православні свята. Ситуацію описав сучасник подій С.Єфремов: «1926 рік. 7 січня. Щороку 
відбувається в ці дні мовчазний, але запеклий бій. Влада об'являє Різдво по старому стилю 
робочим днем – обиватель (робітник і службовець) мовчки це приймає, але робить усе, щоб 
на роботу не вийти. Йдуть навіть на хитрощі. Наприклад, зрікаються святкувати Різдво по 
новому стилю – і совітські газети тріумфують, добачаючи в цьому антирелігійність, – але з 
умовою святкувати потім день за власним вибором і вибирають той день, на який припадає 
Різдво по старому стилю» [64, с.321]. 

Особливе смислове навантаження (зокрема і під час проведення свят) мали лозунги, в 
яких знаходило відображення ставлення держави до певних явищ, подій, визначалася 
своєрідна соціальна ієрархія [65, с.9,46]. Кожна доба залишає по собі матеріальні та духовні 
знаки як досягнення культури, і серед них неоціненна роль належить мові загалом, слову 
осібно. Кожна річ, будь-яке явище фіксується в назві і залучається до суспільної практики 
двоїстими сутностями – першою та другою сигнальними системами. Слово подвоює 
об’єктивну і суб’єктивну реальність, дає змогу оперувати не лише матеріальними об’єктами, 
а й назвами, коли у предметно-чуттєвому діяльнісному процесі актуалізуються повноправні 
замінники об’єктів матеріального світу і духовних феноменів [66, с.27-38].  

Газета «Правда» 1923 року писала про переваги насильницького вкорінювання основних 
елементів доктрини нового ладу в свідомість населення: «У кожен визначений момент наша 
преса з особливою яскравістю висуває основні лозунги, вузлові пункти, приховані точки і б'є 
по них настійливо, наполегливо, систематично, – «надокучливо», – говорять наші вороги. 
Так, наші книжки, газети, листівки «вбивають» в голови маси нечисленні, але основні, 
вузлові формули і лозунги» [67, с.24-25]. Нова ментальність зовсім не потребувала, щоб маси 
глибоко розуміли значення політичних «ярликів». Рівень їх освіченості не дозволяв 
дошукуватися причинно-наслідкових зв'язків. Тому лозунги мали суто функціональне 
призначення: слугувати своєрідними орієнтирами в політичному середовищі. 

За твердженням В. Клемперера, «слова можуть порівнюватися з мізерними дозами 
миш'яку: їх непомітно для себе ковтають, вони ніби не виявляють ніякої дії, але через деякий 
час з'являються ознаки отруєння" [68, с.25]. Така своєрідна індокринація (з англ. – 
«навіювання ідей», «ідеологічна обробка») була характерною для тоталітарної системи. Це 
частково поясненює успіх антирелігійної пропаганди і атеїзації населення. 

Яскравим втілення пульсуючої думки в екзистенційному вияві хронотопу нової доби є 
мова. Як слушно наголосила Л. Масненко, активізація суспільних процесів актуалізує 
словотвір і динаміку вербальної взаємодії [69]. Дослідниця Т. Біленко розглядає специфіку 
мовленнєвого хронотопу зазначеного періоду, зауважуючи, що слово набувало нового 
смислу залежно від залучення до активної суспільної практики. Авторка апелює до тези 
В. Куайна про «появу слова», про факт фіксації його змісту в конкретний момент ментальної 
діяльності суб’єктів колективної взаємодії [70]. Саме колективної, а не унікальної 
суб’єктивно-індивідуальної, адже те, що випливає з душі індивіда, лише частково є 
продуктом цієї душі, оскільки сутність процесу його формування (постання) зумовлена 
сукупною суспільною практикою. 

У 20-х і на початку 30-х років ХХ ст. у Радянському Союзі слово «комуна» було вельми 
поширеним, оскільки ідеологічно виправдовувало актуалізовані реалії життя. Колективізація 
сільського господарства була зорієнтована на створення сільських комун, які поставали не 
волевиявленням селян, а насадженням матеріалізованих партійно-ідеологічних кліше, в яких 
нібито фіксувалося світле майбуття людей, тотальне благо. Неприйняття народом «так 
пропонованого» майбутнього щастя пояснювалося як духовно-ідеологічна незрілість людей, 
а причина тлумачилася як невідповідність ментальних засад пролетарів (робітників) та селян.  

Метаморфоз зазнало й слово «куркуль». Борис Грінченко у 1908 р. зафіксував: «Куркуль, 
-ля., м. Пришлый, захожий из другой местности человек, поселившийся на постоянное 
жительство… В Чигир[инском] у[езде] – прозвище, даваемое в насмешку мещанами казакам 
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черноморцам» [71, с.330]. У радянській внутрішній політиці 20-х – поч. 30-х років ХХ ст. це 
слово набуло статусу тавра, яким позначали приречених на знищення селян, трохи багатших 
за голоту, які не хотіли вступати до колгоспу або в інший спосіб виявляли спротив владі. У 
такий спосіб було знищено селянство як клас [72, с.27-38].  

Часопросторові зміни також маркувала впроваджувана з 1920-х років радянська 
обрядовість. Релігійній обрядовості в побуті були протиставлені революційні, здебільшого 
перенесені зі сфери суспільно-політичних відносин урочисто-обрядові форми: зорини, або 
революційні октябрини, замість хрещення, громадянське поховання без участі духовенства, 
червоне весілля без церковного вінчання та благословення [73, с.603]. 

Перші показові октябрини, які детально описав І. Сухоплюєв, відбулися 22 листопада 
1923 р. в Харкові. «Подія розпочалася з доповіді про революційні октябрини, їхній 
антирелігійний зміст, – розповідав автор. – Потім колектив робітників подарував батькам для 
немовляти портрет В.І. Леніна в трирічному віці, секретар комсомольської організації 
оголосив анкету дитини й рішення про прийняття її в 14-річному віці до місцевої 
комсомольської організації. Виступи та поздоровлення …супроводжувалися співом 
«Інтернаціоналу» та українських народних пісень у виконанні місцевого робітничого хору» 
[74, с.34]. Такі заходи розглядалися насамперед як суспільно-політичні події, як привід для 
антирелігійної агітації та пропаганди нових побутових традицій. 

«Жовтневини» («Октябрини») і «революційні (червоні) весілля» проводилися в 
Київській, Харківській та інших округах. Однак після узагальнення досвіду бюро Ізюмського 
окружкому партії в березні 1924 року відзначило «казенно-офіційний характер» і «потворні 
форми», пропонуючи проводити такі заходи лише на селі [75, с.142-143].  

Відтак «жовтневини» та «червоне весілля» наприкінці 1920-х років практично зникли з 
побуту. Замість релігійних обрядів впроваджували цивільні поховання, хоча й траплялося 
чимало недоречностей через брак точних вказівок. Зазначалося, що «колектив повинен 
організувати похорон, як громадську справу». Зверталася увага на оформлення могили 
колгоспника-безвірника. Так, у селі Лисівка на кожній могилі замість хреста ставили 
пам'ятник – дубовий стовп 1,5 м заввишки, для всіх однакової форми, пофарбований на 
чорне й червоне, на стовпі прибивали залізну таблицю з червоною зіркою та зазначенням дат 
народження і смерті, щоб «пам'ятники своїм виглядом внесли революцію на цвинтар» [76, 
с.42-43]. 

Назагал, безрелігійні обряди сімейно-побутового циклу, які в 1920-х рр. отримали назву 
«червоних» творились, як правило, на зразок революційної обрядовості, що утверджувалася 
в цей час у сфері суспільно-політичних відносин. Тому за ідейним спрямуванням і формою 
вони були більше подібні до масових агітаційно-пропагандистських заходів, ніж до обрядів у 
традиційно-народному розумінні. Це були поодинокі, заздалегідь підготовлені масові 
політичні акти, мітинги відверто антирелігійного характеру [77, с.107]. 

Для суспільства 1920-1930-х років була характерною двоїстість атеїзації. З одного боку, 
спостерігалося зростання безвірництва (у тому числі й на селі), про що свідчили чисельні 
відмови від проведення релігійних свят, передача дзвонів у фонд індустріалізації, закриття 
молитовних будинків, а з іншого – пожвавлення діяльності релігійних організацій, зростання 
(хоча й хвилеподібне) кількості віруючих. Церква також намагалася пристосовуватися до 
нових умов існування, вдаючись до казусних ситуацій. Так, у селі Кухарі Київського округу 
під час жовтневих свят у 1929 році священик вивісив у церкві червоний прапор, під яким 
розмістив повідомлення про те, що буде щонеділі проголошувати «многая літа» радянській 
владі і всім соціалістичним республікам. У селі Сеньково Куп’янського округу церковний 
регент на Різдво ходив по селу із зіркою, на одному боці якої були зображені діва Марія, 
Іосиф і вівці, а на іншому – К.Маркс, Ф.Енгельс, Й.Сталін, а також серп і молот [78, арк.84]. 

Очевидно не випадково О. Ярославський вимушено констатував існування в СРСР понад 
30 тисяч релігійних організацій, у кожній з яких церковна рада складалася не менш як з 20 
чоловік, тож лише «активних» членів релігійних общин було щонайменше 600 тисяч чоловік 
[79, с.33]. У містах близько 2/3 дорослого населення вважали себе чи були людьми 
невіруючими. У селах, навпаки, близько 2/3 залишалися віруючими, причому «не лише 
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старих, але й серед молоді в селах ще є досить високий відсоток віруючих» [80, с.19]. Разом 
із тим, спостерігалося зростання лав СВБ: у 1928 році – 123 тисячі чоловік, у 1929 – 465 
тисяч, 1930 року – 2 мільйони, в 1931 році – 5 мільйонів, у наступному – 5,5 мільйонів 
чоловік [81, с.162]. Звісно, слід урахувати можливу необ'єктивність цифрових показників, 
але не можна ігнорувати факт існування і діяльності членів СВБ. Тож спостерігаємо тривку 
релігійність, підтримувану частиною населення, а з іншого боку – формування прихильників 
нової ідеологічної системи, модифікацію світоглядних смислових кодів. На атеїзацію 
населення мали великий вплив зміни в соціально-економічному розвитку (система освіти, 
мережа бібліотек, клубів, кіно, театру, музеїв, урбанізація, індустріальний бум тощо). 

Як твердив Г. Лебон, «соціалізм став могутнім саме завдяки тому, що він запропонував 
велику ілюзію» [82, с.228]. Переконання завжди прагне здобути релігійну форму: «Символ 
віри, політичний, релігійний чи соціальний, прийнятий натовпом, засвоюється ним і завжди 
щиросердно шанується без вагань» [83, с.119-120]. У години кризи люди особливо 
потребують істин і цінностей, які стали б опорою і водночас метою – смислом. Людина 
потребує вірування для «машинального» скеровування свого життя, уникнення будь-яких 
зусиль, пов’язаних із роздумами і прийняттям рішень. У цьому сенсі соціалізм повертав 
людині певні ілюзії й надії. Він зумів знайти категоричну і просту форму вираження ідей, що 
давало можливість їх легкого сприйняття [84, с.119]. Більшовицька влада, як колись церква, 
пропонувала модель життєвої поведінки згідно з принципами марксистсько-ленінського 
вчення. Комуністична партія, очолювана вождем, була дороговказом до майбутнього. 
Ідеологічні постулати диктували моральні, етичні та побутові норми. Нова доктрина 
з’явилася саме там і тоді, де і коли почали вмирати релігійні й соціальні вірування 
попередньої епохи.  

Вміло використовуючи засоби агітації і пропаганди, у тому числі й антирелігійної, влада 
вдавалася до соціального маніпулювання. Нова влада пропонувала «нові» пізнавально-
практичні стратегії радянської дійсності, витісняючи релігійність на маргінес. Використана 
теоретична рамка хронотопу дає підстави констатувати обумовленість індивіда 
соціокультурним оточенням, тим смисловим горизонтом, в якому він себе виявляв. 
Величезна православна країна перейшла до системи світських вірувань, сакралізації партії і її 
вождів, вклавши в це увесь потенціал і навички релігійності, зумовлені історичними і 
культурно-цивілізаційними особливостями. Це призвело до втрати органічної цілісності 
духовного світу людини, кризи смислу вічних сутностей, істин і цінностей, які були опорою 
релігійного світогляду, зсуву площин життєсвіту. Соціалістичне буття формувало нові 
смисли. 

 

Киридон А.Н. Десакрализация пространства (1920-1930-е гг.): смысловые и 

символические основания. 

Аннотация: Утверждение большевистской модели государственно-церковных 

отношений в 1920-1930-е гг. фокусировалось на достижении главной стратегической цели - 

преодоление религии и религиозного мировоззрения во всех их проявлениях, а затем - 

уничтожение любых религиозных организаций и церкви как общественного института. В 

статье на примере быта, обрядности, календарных праздников явственно проявляется 

модификация социальных кодов первых десятилетий советской действительности. В 

заключении автор указывает, что умело используя средства агитации и пропаганды, в том 

числе и антирелигиозной, власть прибегала к социальному манипулированию. 

Ключевые слова: десакрализация, советская власть, религия, сознание, хронотоп, быт, 

обряды, праздник, общество. 

 

Kyrydon A.N. Desacralisation of the space (1920-1930 ies.): semantic and symbolic 

fundamentals. 

Abstract: The establishment of the Bolshevik model of church-state relations in 1920-1930-ies. 

was focused on the achievement the main strategic goal - overcoming religion and religious 

worldview in all their forms, and then - the destruction of any religious organizations and church as 
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a social institution. In the article on the life, rites, calendar holidays, etc. is considered a 

modification of social codes of the first decades of Soviet reality. In conclusion, the author points 

out that skillfully using the means of agitation and propaganda, including anti-religious, the 

government resorted to social manipulation. 

Key words: desacralisation, the Soviet power, religion, consciousness, chronotope, family life, 

ritual, celebration, society. 
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