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ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
 

УДК 94(477) «1920/1930»  

 

А. М. Киридон 
 

ІНДОКТРИНАЦІЯ РАДЯНСЬКОСТІ: ОБРЯДОВО-СВЯТКОВИЙ КАНОН 

ЯК МАРКЕР ФОРМУВАННЯ АТЕЇЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА  

(1920-1930-і рр.) 
 

Радянська влада формувала модель держави, де абсолютно всі сфери життя мали 

вибудовуватися на принципах єдиної, панівної ідеології. З перших років радянської влади 

сутність культурних перетворень в УСРР визначала цілеспрямована руйнація усталених 

стереотипів культурної поведінки державними заходами. Оскільки в основі традиційної 

селянської культури була релігія, першочергове завдання комуністична влада вбачала в 

необхідності подолання релігійності населення, а відповідно – усталених свят та обрядів 

традиційної селянської культури. Відтак одним із стратегічних напрямків комуністичної 

влади стало впровадження загальнодержавних радянських свят та обрядовості. Головною 

функцією радянської обрядовості було подолання релігійності населення. 

Головним завданням офіційних заходів була популяризація радянської держави, 

формування поваги до органів влади, утвердження певних ідеологічних стереотипів та 

політичних цінностей серед населення.  

Ключові слова: свято, радянські державні свята, релігія, комуністична влада, 

селянство. 

 

На зламі культурних епох зазвичай відбуваються сутнісні різнорівневі трансформації 
й руйнація світоглядної парадигми попередньої доби. Відтак з перших років радянської 
влади сутність культурних перетворень в УСРР визначала цілеспрямована руйнація 
усталених стереотипів культурної поведінки державними заходами. Якщо раніше життя 
суспільства, його внутрішні ритми та циклічність структурували та гармонізували релігійні 
свята та приписи, з утвердженням нового більшовицького ладу постало завдання витіснення 
релігійної складової з усіх сфер суспільного життя. Радянська влада формувала модель 
держави, де абсолютно всі сфери життя мали вибудовуватися на принципах єдиної, панівної 
ідеології. На початок 1920-х рр. спостерігаються масштабні зміни в суспільстві, що значно 
вплинуло на стан масової свідомості та світоглядні орієнтири. У структурі радянського 
способу життя обрядовість була одним зі специфічних способів вираження, закріплення та 
відтворення відповідних соціальних та духовних цінностей. Свята, ювілеї, обряди, ритуали, 
церемоніали складали невід'ємну частину, характерну рису, соціально-культурну форму 
спілкування членів радянського суспільства [19, с. 439]. Пріоритетним радянська влада 
визнала формування радянської сакральної системи цінностей, «нової» людини з 
комуністичним світоглядом та «радянською» ментальністю. Людина мусила приймати нову 
комуністичну ідеологію, проголошену пануючою в суспільстві замість колишньої 
(традиційної) «релігійної», якщо не хотіла опинитися на маргінесі. Але покінчити з віковою 
традиційною християнською мораллю для більшості було непросто. До того ж у набожної 
людини надовго, на рівні підсвідомості, залишався страх перед карою Господньою 
(припустимо, що в подальшому це стало однією з причин утвердження механізму партійно – 
тоталітарної репресивної машини). Боячись вакууму свого існування, прагнучи ототожнити 
себе з суспільством, людина поступово вбирала морально-ціннісні норми нового суспільства. 
Важливе місце у системі цінностей посідало свято.  

Окремі аспекти проблеми знайшли висвітлення в літературі етнографічного, історико-

філософського та мистецтвознавчого спрямування, зокрема в працях В. Борисенко, О. 
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Воропая, Т. Гаєвської, П. Дарманського, К. Жигульського, В. Келембетової, О. Курочкіна, 

О. Лиманської, Є. Лубенець, Р. Любавського, О. Мазаєва, Л. Малоокої, С. Маховської, 

В. Скуратівського, Ю. Слуцької, В. Соколової, О. Тарапон та ін. 

Мета статті полягає в окресленні соціокультурних трансформацій та характеристиці 

нових маркерів ціннісних орієнтирів населення в умовах перших десятиліть радянської 

влади. Йдеться про радянськість як певний соціокультурний феномен та виявлення ступеня 

відповідності характерних параметрів обрядово-святкового канону засадам цього явища. 

Хронологічний діапазон дослідження охоплює період 1920 – 1930-х рр., однак для 

ретроспекції явищ подекуди авторка вдавалася до розширення меж.  

Методологічним підґрунтям пропонованої наукової розвідки є положення теоретика 

європейської культури та мистецтва М. Бахтіна стосовно свята як надзвичайно важливої 

«первинної форми людської культури». На думку філософа, свято завжди мало суттєвий і 

глибокий значеннєвий світоглядний смисл. «Ніякі «вправи» в організації й удосконаленні 

суспільно-трудового процесу, ніяка «гра в працю» й ніякий відпочинок чи перепочинок у 

праці самі по собі ніколи не можуть стати святковими, – стверджує М. Бахтін. – Щоб вони 

стали святковими, до них повинно приєднатися щось з іншої сфери буття, зі сфери духовно-

ідеологічної. Вони повинні одержати санкцію не зі світу засобів і необхідних умов, а зі світу 

вищих цілей людського існування, тобто зі світу ідеалів. Без цього немає і не може бути 

ніякої святковості» [3, с. 13-14]. Відомий французький філософ ХІХ ст., засновник соціології 

О. Конт розглядав свято як інструмент державного впливу на суспільство. Він відзначав, що 

святкові ритуали особливим чином стабілізують усі сфери суспільного життя. За допомогою 

святкової діяльності органи влади мають можливість формувати новий світогляд і 

перекреслювати минуле [38]. Обряди, свята, звичаї завжди виступають особливою формою 

спілкування між людьми, виконуючи пізнавальну, навчально-виховну, емоційно-

психологічну та естетичну функції. Варто зауважити, що свято як соціальний феномен має 

особливе функціональне навантаження в перехідні періоди розвитку соціуму. 

Найхарактернішу дефінітивну рису обрядово-святкового канону дослідники вбачають 

у його символізмі, оскільки кожен обряд складає систему дій, що виступають символами 

(знаками) певних соціальних ідей, цінностей, норм. Через обряди виробляються стереотипні 

форми масової поведінки, відбувається автоматичне прилучення до домінуючої системи 

нормативних вимог. Обряди впливають не лише на розум, а й почуття учасників [40; 53, 

с. 98].  

Дослідники виділяють три типи радянських свят:  

1) свято-реконструкція (обґрунтовує теперішнє через сакралізацію і репрезентацію 

минулого) – найважливіша група свят, що пов’язані із становленням держави, обумовлює 

основи світопорядку і впливає на формування ідентичності;  

2) свято-витіснення, покликане витіснити з культурної пам’яті певні фрагменти 

минулого за рахунок їх «виключення» та/ або «заміни» символічно переробленої історичної 

події;  

3) свято-закріплення, що має затверджувати вже існуючий світопорядок за допомогою 

додаткового повторення основних цінностей [10, с. 198]. 

Зазначимо, що святкова культура міського та сільського населення, що склалася в 

Російській імперії у період XIX і початку ХХ ст., мала структуру, яка охоплювала 

урочистості – щорічні та разові, календарні, релігійні та світські, обов’язкові й 

«необов’язкові», національні й місцеві, суспільні та особисті, політично забарвлені й 

нейтральні, а також такі, що відзначаються в усьому світі й визначаються за конфесійною, 

корпоративною чи статевою ознакою. Домінантне положення в календарі (як за кількістю 

святкових подій, так і за ставленням до них суспільства) мали релігійні свята. Не менше 

значення мали свята, які встановлювалися державою. Це були дати, присвячені як державі в 

особі правлячого дому («царські дні»), так і спрямовані на вшанування значущих для влади і 

суспільства історичних подій та суспільних діячів. В означений період виникають «нові» 

святкові дні – громадські, що ініціювалися місцевими властями, земствами, суспільними та 
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культурними організаціями («круглі дати» з моменту заснування губерній і міст, ювілеї 

відомих персон, літературно-освітні свята); опозиційно-політичними силами (політично 

забарвлені події, маївки, Міжнародний день Інтернаціоналу) [11, с. 177].  

Еволюційний розвиток святкової культури XIX — початку ХХ ст. зумовив 

взаємозв’язок і взаємовплив численних святкових елементів: відбувалася своєрідна дифузія, 

в рамках якої здійснювався обмін традиціями й ритуалами, що мали різне походження. 

Найбільшого поширення набувають збори і маніфестації, до яких належать релігійні форми 

обрядовості – ходи, паради, літургії, молебні, панахиди, освячення та інші види богослужінь. 

Виникають світські форми: військові, громадянські або спортивні паради, урочисті 

засідання, з’їзди і збори з тематичними доповідями, промовами та привітаннями; концерти та 

вистави; закладення фундаменту та відкриття громадських і соціальних об’єктів, 

приурочених до певних дат. В останні десятиліття XIX ст. усталена структура урочистих 

заходів доповнюється новими: з’явилися робочі маніфестації, політичні демонстрації й 

мітинги. Не бувши за своєю суттю святковими елементами, ці акції, однак, мали і певний 

святковий заряд, бо були пов’язані в свідомості учасників з відчуттям свободи і незалежності 

від диктату влади та суспільства. Вони давали людям можливість об’єднатися, зосередити 

свої зусилля на спільній меті, відчути себе творцями подій. Із святами їх єднала тимчасова 

зміна звичних устоїв, властива карнавалам. Зародження наприкінці XIX ст. політичних 

традицій і ритуалів загалом проходило в рамках еволюційного розвитку громадянської 

культури [11, с. 177-178].  

Отже, на початку ХХ ст. святкова культура репрезентована сукупністю релігійних, 

царських, храмових, майнових, військових, міських, народних свят і просто вихідних днів, 

таких як неділя. Особливе місце у ній посідали державні свята. До них належали церковні 

(табельні дні) і світські свята, які відзначалися урочистими богослужіннями у присутності 

адміністративної влади, представників міських установ, почесних гостей і парафіян. 

Святкова культура, сформована на хвилі революційних перетворень 1917 р., зумовила її 

трансформацію[11, с. 177-178].  

Одним із стратегічних напрямків комуністичної влади стало впровадження 

загальнодержавних радянських свят та обрядовості. Загалом свята радянської епохи мали 

зафіксувати основні віхи історії та культури нової держави і транслювати їх через покоління 

вже як традиційні радянські [10; 53, с. 98].  

Оскільки в основі традиційної селянської культури була релігія, першочергове 

завдання комуністична влада вбачала в необхідності подолання релігійності населення, а 

відповідно усталених свят та обрядів традиційної селянської культури. Зміна традиційних та 

впровадження нових форм дозвілля було одним з пріоритетних напрямків соціальної 

політики радянської влади. На думку Н. Лебіної, дії більшовиків у цій сфері можна 

схарактеризувати як спробу непрямого нормування повсякденності [30, с. 229]. Як зауважує 

М. Рольф, радянські свята ініціювалися та контролювалися державою, що дозволяє говорити 

про них як про свята» офіційної культури» [44, с. 17]. Їх увиразнювала показовість, 

масовість, театральність. Свято було формою комунікації між владою та суспільством, яка 

відбувалася у просторі дозвільних практик. 

Радянська влада вдавалася до наповнення традиційних свят новим змістом. У ряді 

випадків просто знищувалася, затиралася сакральна основа й нашаровувалась радянсько-

побутова. Відтак часто зовнішня форма, свого часу релігійна, наповнюєвалася новим 

змістом, що не мав відношення до релігії [21]. Ритуали релігійні змінювали свої назви та 

причини, однак несли ту саму ідею, і, звісно, створювалися нові, оскільки створювалися нові 

штучні свята [50, с. 167].  

Правову основу для створення системи радянських свят і формування нової 

обрядовості закладено 29 грудня 1917 р. прийняттям «Декрету про необхідність 

впровадження нових свят і про всебічне сприяння організації масових торжеств і видовищ». 

Проведення загальнодержавних радянських свят чітко регламентувалося партійним 

керівництвом [57. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 748. – Арк. 59, 63-63 зв., 123-126; Спр. 753. – Арк. 
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17-19]. Відповідні акти активно розроблялися і впроваджувалися в РРФСР, щоб згодом бути 

перенесеними на український ґрунт. Правовою основою для перенесення більшовицьких 

свят з радянської Росії в УСРР став декрет Всеукревкому від 27 січня 1920 р. «Про 

об’єднання діяльності УСРР та РСФРР», відповідно до якого «всі декрети та постанови 

УСРР скасуються і замінюються декретами РСФРР. Останні набувають чинності і 

підлягають негайному виконанню» [33; 53, с. 98]. Упродовж 1919 – 1920 рр. більшовиками 

зорганізовано кілька спроб проведення революційних свят («Визволення праці», 

«Інтернаціонал» тощо) у Києві та інших містах України. [1, с. 40]. Однак, в умовах запеклої 

військової боротьби за владу в Україні такі свята могли проводитися лише в великих 

промислових містах або в місцях дислокації Червоної армії.  

На початку 1920-х років більшовики взяли курс на витіснення з повсякденного життя 

соціуму релігійних свят і популяризацію нових святкових дат. Одним із яскравих свідчень 

антирелігійної спрямованості політики більшовиків стало внесення змін до календаря. Вже 

перші радянські декрети визначали святкові і вихідні дні, які скорочували кількість 

православних церковних вихідних днів і вводили радянські, котрі з часом зазнавали певних 

змін.  

Звернемося до детального окресу «червоного» календаря радянської України, 

наведеного в дослідженні Т. Гаєвської [12]. У Російській імперії до 1917 р. склалася система 

вихідних днів, що оголошувалися (до 2 березня 1917 р.) неприсутніми за Височайшим 

повелінням. Неприсутніми (вихідними) вважалися дні недільні, всі двунадесяті свята 

православної церкви, деякі інші церковні (Покрова, Усікновення глави Іоанна Предтечі, 

ікони Казанської Божої Матері і деякі інші), а також табельні. 30 липня 1905 р. народився 

спадкоємець престолу, через що до календаря були внесені деякі корективи: скасовувався 

вихідний день 22 листопада – Народження і Тезоіменитство Государя Спадкоємця (великого 

князя Михайла Олександровича). Вводилися два нові вихідні: 30 липня – Народження 

Государя Спадкоємця та 5 жовтня – Тезоіменитство Государя Спадкоємця (великого князя 

Олексія Миколайовича). 

Неприсутні дні на 1917 р. (дати вказані за старим стилем): 1 січня – Новий рік; 6 січня 

– Богоявлення або Хрещення Господнє; 2 лютого – Стрітення Господнє; 10-11 лютого – 

Масляна або Два дні Сирної седмиці (дата змінна); 25 березня – Благовіщеня; 26 березня – 

Вхід Господній у Єрусалим; 2-8 квітня – Великодній тиждень (дата змінна); 23 квітня – 

тезоіменитство Її Імператорської Величності Государині Імператриці Олександри 

Феодорівни; 6 травня – Народження Його Імператорської Величності, Государя Імператора 

Миколи Олександровича; 9 травня – День святителя Миколи чудотворця; 11 травня – 

Вознесіння Господнє (дата змінна); 14 травня – Коронування государя Імператора і 

Государині Імператриці; 21 травня – П'ятидесятниця або День Св. Трійці (дата змінна); 22 

травня – День Св. Духа (дата змінна); 25 травня – Народження Її Імператорської Величності, 

Государині Імператриці Олександри Феодорівни; 29 червня – День Св. Ап. Петра і Павла; 22 

липня – тезоіменитство Її Імператорської Величності, Государині Імператриці Марії 

Феодорівни; 30 липня – день народження цесаревича Олексія Миколайовича; 6 серпня – 

Преображення Господнє; 15 серпня – Успіня Пресвятої Богородиці; 29 серпня – Усікновення 

голови св. Іоанна Предтечі; 30 серпня – Благовірного кн. Олександра Невського; 8 вересня – 

Різдво Пресвятої Богородиці; 14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього; 26 вересня – 

Ап. і Євангеліста Іоанна Богослова; 1 жовтня – Покрови Пресвятої Богородиці; 5 жовтня – 

тезоіменитства Спадкоємця Цесаревича; 21 жовтня – Сходження на престол Государя 

Імператора; 22 жовтня – Казанської ікони Божої Матері; 14 листопада – Народження вдови 

Государині Імператриці; 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці; 6 грудня – 

Святителя Миколи Чудотворця та тезоіменитства Государя Імператора; 25–27 грудня – 

Святкування Різдва Христового. У 1917 році спрощуються неробочі святкові дні – не 

святкуються царські дні народження і тезоіменитства, все інше залишалося незмінним.  

У 1918 р. РНК РСФРР встановлено перелік радянських офіційних свят. Відповідно до 

ухваленого в 1918 р. більшовицькою владою Кодексу законів про працю на законодавчому 
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рівні закріплюються вихідні («червоні» дні). У додатку до ст. 104 «Правила про щотижневий 

відпочинок і про святкові дні», прийнятому ВЦВК 10 грудня 1918 р., встановлюються з 10 

грудня 1918 р. такі святкові дні: 1 січня – Новий рік; 22 січня – день 9 січня 1905 р., 12 

березня – день повалення самодержавства; 18 березня – день Паризької Комуни; 1 травня – 

день Інтернаціоналу; 7 листопада – день Пролетарської Революції, плюс додаткові, але не 

більше 10 днів на рік, погоджуючи ці дні відпочинку з звичайними для більшості населення 

даної місцевості святами, заздалегідь повідомивши, однак, за умови, щоб такі дні відпочинку 

не оплачувалися [51, 905].  

Постановою Пленарного засідання Ради Професійних Спілок 2 січня 1919 р. 

неробочими були оголошені дні п'яти найшанованіших свят Православної церкви (за старим 

стилем): 6 січня – Хрещення Господнє, 25 березня – Благовіщення Пресвятої Богородиці, 

Пасха (п'ятниця і субота, Страсний понеділок і вівторок Великодніх тижнів), 15 серпня – 

Успіня Пресвятої Богородиці, 25 – 26 грудня – Різдво Христове. 

За Кодексом законів про працю РСФСР у ст. 111 в 1922 р. «червоними» днями 

оголошуються: 1 січня – Новий Рік; 2 січня – день 9 січня 1905 р.; 12 березня – день 

повалення самодержавця; 18 березня – день Паризької Комуни; 1 травня – день 

Інтернаціоналу; 7 листопада – день Пролетарської Революції. 15 листопада 1922 р. вводиться 

в дію Кодекс законів про працю УСРР, який став повною рецепцією аналогічного 

російського кодексу. Таким чином, від 1922 р. Україна живе за тими самими «червоними» 

днями, які проголошені в Росії. 

У загальному календарі Російського товариства Червоного Хреста неробочими днями 

в 1925 р. заявлені: 1 січня – Новий Рік; 22 січня – День 9 січня 1905 р.; 12 березня – 

Повалення самодержавства; 18 березня – День Паризької Комуни; 18 квітня – Страсна 

субота; 19-20 квітня – Великдень; 1 травня – День Інтернаціоналу; 28 травня – Вознесіння; 7 

червня – Трійця; 8 червня – Духів день; 6 серпня – Преображення; 15 серпня – Успіня; 

7 листопада – День Пролетарської Революції; 25–26 грудня – Різдво. Характерним для цього 

календаря є те, що державні дні переведені на новий стиль, а релігійні свята подані за старим 

стилем [12].  

Московською міською радою профспілок прийнято постанову, надруковану в газеті 

«Известия» за 1927 р., де заборонялося проводити в 1928 р. роботи в такі святкові дні: 1 січня 

– Новий рік; 22 січня – День пам'яті Леніна; 12 березня – День повалення самодержавства; 18 

березня – День Паризької комуни; 1 травня – День Інтернаціоналу; 7-8 листопада – XI рік 

Пролетарської революції; 8 березня – Міжнародний день робітниць (робочий день 

скорочений для робітниць на дві години). Крім того, заборонялося проводити роботи в такі 

дні відпочинку: 14 квітня (Страсна субота); 16 квітня (2-й день Великодня); 24 травня 

(Вознесіння); 4 червня (Духів день); 6 серпня (Преображення); 25 і 26 грудня (Різдво). 

Постанова ВЦВК, РНК РРФСР від 30.07.1928 р. «Про зміну статей 111 та 112 Кодексу 

законів про працю РРФСР» визначається такі «червоні» дні: 1 січня – Новий рік, 22 січня – 

день 9 січня 1905 р.; 12 березня – день повалення самодержавства; 18 березня – день 

Паризької Комуни; 1 і 2 травня – день Інтернаціоналу; 7 і 8 листопада – річниця Жовтневої 

революції. Плюс щорічно шість особливих днів відпочинку (Пункт про шість особливих днів 

відпочинку набув чинності з 1 січня 1929 р.) [56. – Ф. 2. – Оп. 3. – Спр. 414. – Арк. 2,5]. В цій 

постанові не згадується 8 березня, тому ймовірно, що цей день був пам’ятним днем. 

У 1929 р. здійснено спробу впровадити «радянський революційний календар». За 

постановою РНК СРСР від 24.09.1929 р. «Про робочий час і час відпочинку в підприємствах 

і установах, що переходять на безперервний виробничий тиждень» замість «свят» вводився 

термін «революційні дні». Це: 22 січня – «день пам'яті 9 січня 1905 р. і пам'яті В. І. Леніна»; 

1 і 2 травня – «дні Інтернаціоналу»; 7 і 8 листопада – «дні річниці Жовтневої революції» [43, 

с. 42-43]. Святкування інших революційних подій проводилося без звільнення робітників і 

службовців від роботи. У день нового року і дні всіх релігійних свят (колишніх особливих 

днів відпочинку) робота проводилася на загальних підставах. Тобто повністю скасовувалися 

релігійні свята, а Новий рік оголошувався святковим, але робочим днем (аж до 1947 р., коли 
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1 січня стає святковим не робочим днем). 

У 1930 р. зазнають змін назви «революційних днів»: «Дні Інтернаціоналу» – 1 і 2 

травня перейменовано на «Свято міжнародної солідарності пролетаріату», а «Дні річниці 

Жовтневої революції» – 7 і 8 листопада – на «День Пролетарської революції». Замість 

«старих» активно пропагувалися «свята трудящих»: «майовки» – 1-2 травня (впроваджено в 

1928 р.), 8 березня (впроваджено в 1932 р.) та інші. Давнє свято «обжинки» було одним із 

небагатьох, яке радянські ідеологи зберегли як «справді народне» – для заохочення трудової 

активності колгоспників [42, с. 136; 52, с. 5]. 

Таким чином, до 1936 р. країна живе за «червоним» календарем. Лише 5 грудня 1936 

року вносяться зміни і неробочими святковими днями вважаються: 22 січня – день пам'яті В. 

І. Леніна і 9 січня 1905 р.; 1–2 травня – дні бойового свята міжнародного пролетаріату (Свято 

міжнародної солідарності пролетаріату); 7-8 листопада – річниця Великої Жовтневої 

соціалістичної революції в СРСР (День Пролетарської революції). 5 грудня 1936 р. 

Надзвичайним VIII з'їздом Рад СРСР вводиться нове свято – 5 грудня – Всенародне свято – 

день Сталінської Конституції СРСР. 

26 червня 1940 р. Президія Верховної Ради СРСР видала указ «Про перехід на 

восьмигодинний робочий день, на семиденний робочий тиждень і про заборону самовільного 

покидання робітниками і службовцями підприємств і установ». У розвиток цього указу 27 

червня 1940 р. РНК СРСР прийняв постанову, в якій встановив, що «понад недільних днів 

неробочими днями також є: 22 січня, 1 і 2 травня, 7 і 8 листопада, 5 грудня». Цією ж 

постановою були скасовані існуючи в деяких сільських місцевостях шість особливих днів 

відпочинку та неробочі дні 12 березня (День повалення самодержавства) і 18 березня (День 

Паризької комуни) [12].  

Офіційні свята були інструментом популяризації політичних цілей радянської влади. 

Більшовики використовували їх для того, щоб продемонструвати новий порядок та 

укорінити його в житті суспільства [34, с. 127].  

22 січня 1924 року академік С. Єфремов у щоденнику написав: «Я згадав, що сьогодні 

свято «9 січня» і побіг прив'язувати коло брами флага, та ще високо, бо інакше вкрадуть. 

Святкуємо однаково, – як колись «высокоторжественные дни», так тепер революційні свята, 

тільки що були трьохколірнії флаги, а тепер червоні. Та ще тоді було «от усердия», а тепер 

усе до дрібниць регламентовано: який завбільшки має бути флаг, яке завтовшки держало, які 

літери – і конче золотом – мають бути і в якому куточку... Те ж саме і з портретами: замість 

царя – Маркс, Ленін…Цілий іконостас...» [17, с. 159]. 

Особлива увага надавалася проведенню свят у разі збігу радянських і релігійних. Так, 

наприклад, 1921 року 1 травня збіглося з Великоднем, тому ЦК КП(б)У рекомендував 

«першотравневому святу надати характеру святкових масових вуличних розваг, концертів, 

спортивних виступів, виставок корисних винаходів і вдосконалень». Під час мітингів 

рекомендувалося «підкреслити різницю між пролетарським святом і релігійним» [57. – Ф. 1. 

– Оп. 20. – Спр. 748. – Арк. 59]. 

Спеціально для агітаторів і партійних діячів було розроблено «Календар комуніста», в 

якому були зібрані всі урочисті заходи, що ввійшли до нового «пантеону» святкових дат. 

Календар публікувався з чималою кількістю коментарів, у яких роз’яснювалося походження 

революційних свят, а також те, чим вони відрізнялися від релігійних [34, с. 147].  

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 [57. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 748. – Арк. 123-126; Спр. 753. – Арк. 

17-19; 32, с. 9, 46]. Звернемо увагу, що газета «Правда» вже 1923 року писала про переваги 

методів насильницького вкорінювання основних елементів доктрини нового ладу в 

свідомість населення: «У кожен визначений момент наша преса з особливою яскравістю 

висуває основні лозунги, вузлові пункти, утаєні 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 [47, с. 24-25]. 
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«Нова ментальність зовсім не потребувала, щоб маси глибоко розуміли причини і наслідки 

чи глибоко усвідомлювали зміст політичних «ярликів». Та й рівень освіченості мас не 

дозволяв їм дошукуватися причинно-наслідкових зв'язків. Тому лозунги та своєрідні 

політичні формули мали чисто функціональне призначення – вони мали слугувати 

своєрідними орієнтирами в політичному середовищі, в ідеолого-герменевтичному світі. 

Гадаємо доречно зацитувати відомого вченого 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» [27, с. 25]. Така 

своєрідна індокринація (з англ. – «навіювання ідей», «ідеологічна обробка») була 

характерною для тоталітарної системи. На нашу думку цей аспект частково дає пояснення 

успіху антирелігійної пропаганди і, як наслідок, – атеїзації населення. Однак, ми лише 

окреслили проблему тоталітарної індокринації, вважаючи, що вона має бути самостійним 

дослідженням. 

Уже в квітні 1923 року XII з’їзд РКП(б) приймає резолюцію «Про постановку 

антирелігійної агітації та пропаганди», якою фактично передбачалося повне викорінення 

народних звичаїв святкування, в тому числі «так званих музичних творів на релігійно-

біблейську тематику». Натомість пропонувалося збільшити видання науково-популярних 

книг, розширити усну пропаганду, запровадити антирелігійну освіту в шкільній системі, а 

також ввести «свята та звичаї, які б відповідали вимогам соціалістичного культурного 

будівництва».  

Радянські культпрацівники приділяли особливу увагу підготовці та організації 

показових заходів напередодні найбільш визнаних християнських свят – Різдва та 

Великодня. Пропагандисти мали на меті витіснити церковні свята з повсякденного життя 

населення, замінити їх радянськими річницями «червоного» календаря. Для цього 

використовували різноманітні засоби агітації. Пропагандисти використовували різні 

прийоми для популяризації діяльності клубів під час різдвяних свят. Партійні ідеологи 

вважали: щоб заводчани позбулися впливу релігійних традицій, їм необхідно було 

запропонувати альтернативу. Це завдання мали вирішити робітничі клуби. Радянська влада 

прагнула зацікавити працівників відзначати свята не в церкві, а в клубі. Агітатори вели з 

духовенством справжню «війну» за відвідувача. Клуби для робітників у цій боротьбі 

спиралися на підтримку держави, церква – на силу традиції.  

Журналісти спеціалізованих видань звертали увагу клубних працівників на 

необхідність виготовлення яскравої та помітної вивіски з назвою клубу. У регіональній 

періодиці задовго до Різдва з’являлись анонси програм концертів, які відбуватимуться у 

клубах в дні свята. Так, у 1929 р. преса закликала працівників клубів «дати бій Різдву». Для 

того щоб привабити відвідувачів, правління клубу влаштовувало кінопокази, театральні 

вистави й танці – найпопулярніші заходи серед заводчан. Однак обстеження декількох 

харківських клубів, ініційоване редакцією газети «Харківський пролетар», показало, що 

керівники не організовували масштабних антирелігійних заходів: антирелігійна агітація 

обмежувалася декількома доповідями. Журналісти били на сполох, що антирелігійні заходи 

тривали лише кілька днів і не були систематичними. Вочевидь, керівники клубів часто 

ставилися до державних пропагандистських кампаній формально [34, c. 150-151]. 

Культпрацівники розуміли, що витіснити з побуту традиційні обряди життєвого циклу 

достатньо складно, для цього необхідно пропонувати альтернативи. З 1920-х років на 

противагу давнім релігійним обрядам почали впроваджувати радянську обрядовість, яка і 

називалась по-новому: «червоні хрестини», «звіздини», «червоні весілля», «червоний 

похорон» тощо. 

Зокрема, в Київській, Харківській та інших округах проводилися «жовтневини» 

(«Октябрини») і «революційні (червоні) весілля», ініціаторами яких стали жінвідділи 

окружкомів КП(б)У. Після аналізу досвіду їх проведення на засіданні бюро Ізюмського 

окружкому партії в березні 1924 року було відзначено «казенно-офіційний характер» і 

«потворні форми», пропонувалося проводити такі заходи лише на селі [48, с. 142-143]. У 
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Полтаві за кілька місяців восени 1924 року було зареєстровано близько 1,5 тисячі 

«октябрин», цивільних шлюбів і поховань [46, с. 3].  

Впровадження нових безрелігійних свят і обрядів стояло в центрі уваги 

комсомольських організацій. Так, комсомольський осередок с. Велика Киріївка 

Бершадського району на Вінничині у березні 1924 року, прийняв рішення провести «червоні 

хрестини» дочки селянина Василя Бендяка. Розробляючи сценарій свята, комсомольський 

осередок ухвалив: «Наректи дочку Василя Бендяка на честь В. І. Леніна – Леніною. 

Обов’язки кума покласти на Великокиріївський комітет незаможних селян, а обов’язки куми 

– на Комуністичну спілку Молоді» [39].  

Газета «Правда (від 25 квітня 1924 р.) своєю статтею «Хрестини чи октябрини?» 

підтримала впровадження нових обрядів, наголошуючи, зокрема, на політичному й 

антирелігійному значенні октябрин. «Червоні хрестини» (октябрини), «червоні весілля» 

тощо перетворювалися на важливий канал комунікації між радянською владою та 

суспільством. Ці показові заходи ініціювалися керівниками клубів або «свідомими» 

радянськими людьми.  

Радянська влада розрекламовувала ідеї нового побуту як культурний тренд. Так, 11 

травня 1925 року значною подією в житті колективу Другої державної кондитерської 

фабрики були «октябрини». Втім, робочі кореспонденти повідомляли, що присутні не 

розуміли мети проведення октябрин. «Червоні хрестини» були специфічною формою 

радянської публічно-видовищної культури, яку влада пропонувала «споживати» пересічним 

громадянам. За спостереженням кореспондентів, подивитися на церемонію зібралося чимало 

робочого люду. Кульмінацією акції було публічне дійство заповнення анкети малюка: 

запитання та відповіді зачитувалися вголос під акомпанемент оркестру, що був спеціально 

запрошений на церемонію. Цікаво, що окрім біографічних даних (ім’я та прізвище) в анкеті 

містилися питання про соціальне походження батьків та майбутній фах дитини, який 

«обирали» і записували. Після завершення дійства батьки отримували від заводського 

комітету та членів ЛКСМУ подарунки [34, с. 153].  

Октябрини були заходом, через який радянська влада демонструвала свою 

присутність у соціальному просторі, певним повідомленням, адресатом якого було локальне 

товариство (колектив підприємства). Церемонія була насичена семантичними кодами, 

шифри яких були відомі кожному члену радянського суспільства. Перші кроки соціалізації 

дитини відбувалися в приміщенні фабрики, що свідчило про маргінальний статус церкви в 

офіційному дискурсі. Публічність процедури вказувала всім присутнім на важливість 

колективізму як форми організації побутових практик; присутність оркестру, гостей-

комсомольців та нагородження батьків призами відтворювали атмосферу урочистого свята 

[34, с. 153-154]. 

Однак «зорини» («октябрини») тих років скоріше були мітингами робітничих 

колективів, всім своїм змістом спрямованими проти духовенства і церкви, ніж сімейно-

побутовими обрядами. На тих урочистостях на честь новонароджених інколи навіть читалася 

доповідь-лекція про атеїстичний зміст події, виголошувалися поздоровлення батькам від 

секретаря комсомольської організації, шанованих більшовиків, колег по роботі, офіційних 

осіб, давалася присяга «виховувати дітей не як рабів буржуазії, а як борців проти неї», 

співали народні пісні, «Інтернаціонал». Навіть традиційні, так звані «православні», імена 

багатьом здавалися церковними, бо бралися, мовляв, із «святців». Тому на противагу 

традиційним російським, українським іменам молоді батьки-ентузіасти почали називати 

своїх дітей іменами, які вони черпали з бурхливої революційної ріки. Замість старих 

зазвучали нові імена – Епоха, Трактор, Трибуна, Прапор тощо [16, с. 57]. 

У травні 1926 р. був прийнятий «Кодекс законів про сім’ю, опіку, шлюб і акти 

громадянського стану УСРР», третій розділ якого присвячено питанням шлюбу. Зокрема 

визнавалась обов’язковість державної реєстрації шлюбу. Вона могла відбуватися до весілля, 

після весілля або в день весілля (в дні, на які традиційно припадало вінчання). Однак, на 

відміну від церковного вінчання, яке зазвичай стояло дещо відокремлено від весільного 
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обряду, урочиста реєстрація шлюбу поступово органічно влилася в традиційний весільний 

«сценарій» і за порівняно короткий час стала складовою весілля. Натомість таїнство вінчання 

(за повідомленнями інформаторів) з огляду на боротьбу радянської влади з церквою почали 

здійснювати або приховано, або воно взагалі зникло з перебігу весільних обрядодій. У 1930-і 

роки в умовах насильницької колективізації про святкування весілля подеколи взагалі не 

йшлося – подія обмежувалася громадянською процедурою «розпису» в присутності 

представників влади [36, с. 118]. 

«Червоні» або «комсомольські весілля» були доволі людними. На комсомольські 

весілля часто приїздили шефи-робітники з ближніх міст. Реєстрацію шлюбу проводили в 

сільраді. Урочиста реєстрація шлюбу також нагадувала збори. До президії запросили молоду, 

молодого, дружбів, свашок, дружок. Була прочитана також доповідь про новий побут, шефи 

вручили молодим подарунки: портрети, матерію, книжки. З привітаннями виступали голова 

комнезаму, весільний батько, представники від громадськості. У 1920-х роках побутували і 

так звані «червоні заручини». Відбувались вони на зразок давніх традиційних заручин з 

участю родичів нареченого і нареченої. Тільки на відміну від традиційних, в них провідну 

роль відігравали комсомольці, громадськість села, а не родина [41, c. 81-82]. 

Виникнення перших громадянських обрядів, які популяризували місцеві та 

республіканські газети й журнали, викликало гарячу дискусію. Одні підтримували нові 

обряди, бо вбачали в них ефективну форму заперечення релігійної обрядовості, інші 

оплакували церковні, в яких, мовляв, нічого поганого нема, то не варто їх і руйнувати», а 

треті взагалі виступали проти будь-якої обрядовості, яка, на їхню думку, є не чим іншим, як 

носієм містичної символіки [16, с. 57-58].  

Однак, «жовтневини», як і «червоне весілля», виявилися нежиттєвими формами і 

наприкінці 1920-х років практично зникли з побуту.  

Замість релігійного обряду поховань впроваджували цивільні поховання, хоча й тут 

траплялося чимало недоречностей через брак точних вказівок. Зазначалося, що «колектив 

повинен організувати похорон, як громадську справу». Зверталася увага на оформлення 

могили колгоспника-безвірника. Так, безвірники села Лисівки на кожній могилі замість 

хреста ставили пам'ятник – дубовий стовп 1,5 м заввишки, для всіх однакової форми, 

пофарбований на чорне й червоне, а на стовпі прибивали залізну таблицю з червоною зіркою 

та зазначенням дат народження і смерті, щоб «пам'ятники своїм виглядом внесли революцію 

на цвинтар» [29, с. 42-44]. 

«Наполеглива боротьба» з церковними обрядами: таїнствами (хрещення, шлюб), 

богослужінням, святкуваннями визнавалася як головний напрямок антицерковної 

пропаганди вже 1921 р. в «Тезах з антирелігійної пропаганди». 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»[57. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 749. – 

Арк. 101]. 

Попри все, упродовж 1920-х рр. сільська людність все ще відвідувала церкву. Так, у 

матеріалах Етнографічної секції ВУАН за 1927 р. зустрічаємо побіжну інформацію: добре 

прогулюватися ранішнім селом, поки всі люди у церкві [2, арк. 20; 6, с. 28].  

Однією з поширених форм витіснення релігійної обрядовості стали «антиріздвяні» та 

«антипасхальні» кампанії. Першим досвідом розгортання такої роботи на селі стало 

проведення «комсомольського Різдва» 1922 р.[24, с.  32; 57. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1448. – 

Арк. 211]. Основним лозунгом дійства став «огляд скинутих богів». Організатори ставили за 

мету «спростувати святість богів і показати, що новому поколінню не потрібні ні боги, ні 

чорти» [7, 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, цей захід викликав обурення віруючих 

через хуліганські вчинки і грубі насмішки молоді над релігійними почуттями [56. – Ф. 5. – 
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Оп. 2. – Спр. 190. – Арк. 97; 57. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1662. – Арк. 41].  

Комсомольці Лебединського повіту вчинили розгром церкви в новорічну ніч, 

знищивши «все внутрішнє начиння від престолів до ризниці»[57. – Ф.1. – Оп.20. – Спр.1222. 

– Арк.124]. У селі Миколаївці Кам`янського району комсомольці влаштували вечірку 

напередодні паски, «украли в церкві приготовлене для причастя вино і випили його» [57. – 

Ф.7. – Оп.1. – Спр.737. – Арк.21]. У селі Романенково молодь під час пасхальних свят 

спалила церкву [57. – Ф.7. – Оп.1. – Спр.737. – Арк.21], а в селі Никонівка Волинської 

губернії в час Різдва влаштувала скандал у церкві [56. – Ф. 5. – Оп. 2. – Спр. 190. – Арк. 97]. 

З нагоди проведення «комсомольської Паски» на нараді в ЦК РКСМ 27 січня 1923 

року було прийнято рішення підготувати захід належним чином, із залученням Наркомосу. 

Крім того, було запропоновано створити спеціальну літературну комісію в складі 

О. Ярославського, І. Скворцова-Степанова і П. Красікова. 11 березня комісія дала директиву 

про вуличні карнавали і процесії. 

Політбюро ЦК КП(б)У 23 березня ухвалило рішення: «Запропонувати губкомам 

комсомолу «паски не влаштовувати» [56. – Ф. Р. 5. – Оп. 6. – Спр. 40. – Арк. 37 зв.21]. 

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» [7, с.  306]. 

У середині 1920-х років партійні комітети стали відмовлятися від проведення 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. Так, 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 [48, с. 138]. 

Непоправної шкоди зазнала найвпливовіша частина ритуального життя селянської 

культури – календарна обрядовість (Різдвяний та Великодній цикли, Храмові свята, недільні 

служби та ін.) [52, с. 13]. Однак, населення продовжувало відзначати традиційні православні 

свята попри заборони влади. Досить вдало ситуацію передав сучасник подій, громадсько-

політичний діяч, віце-президент Всеукраїнської Академії наук, літератор і публіцист 

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» [17, с. 321]. 

Матеріали Етнографічної секції ВУАН засвідчують святкування Великодня та 

хрестин у селі Глібівка на Київщині в 1927 р. [2]. Так, членів групи обдарували крашанками 

(це був другий день Великодня) [2, арк. 11]. Є згадка й про хрестини, під час яких люди 

напідпитку бідкалися: «Чи можна так учити, коли один учитель учить, що немає Бога, а 

другий у церкву посилає» [2, арк. 19]. 

Утвердження радянськості відбувалося й шляхом упровадження рішень державних 

структур щодо скорочення кількості релігійних свят. 5 вересня 1924 року Президія ВЦВК 

ухвалила рішення «Про скорочення особливих днів відпочинку (релігійних свят)» і 

рекомендувала таким же органам союзних республік установити за можливості однаковий 

перелік днів відпочинку (вісім), скасувавши вихідні 6 січня і 25 березня. У відповідь 

Президія ВУЦВК 30 грудня вирішила: «Повідомити ЦВК Союзу про те, що Президія 

ВУЦВКу вважає більш доцільним скасування особливих днів відпочинку: 25 березня 

(Благовіщення), а, замість 6 січня скасувати день відпочинку 5 червня (Вознесіння)» [56. – Ф. 

2. – Оп. 3. – Спр. 414. – Арк. 2, 5]. 
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На початку 1920-х років однією з форм антирелігійної пропаганди було перенесення 

на підприємствах дня відпочинку з неділі на інший день [57. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1662. – 

Арк. 41]. Однак, ще й на початку наступного десятиріччя неділю святкували навіть у селах, 

де були комуни [57. – Ф.7. – Оп.1. – Спр.737. – Арк. 21]. 

Ведучи боротьбу з релігійним побутом, Виконбюро Всеукраїнської ради спілок 

безвірників у 1929 році запропонувало реформу календаря: замість днів відпочинку, що 

значилися як релігійні свята (Великодня субота, другий день паски, день «зелених свят», 

Різдвяні дні), 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 [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 [5]. Цій же меті в боротьбі за 

антирелігійний побут 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. [15]. 

Разом із тим були й яскраві прояви атеїзації мас. Так, 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 [22, с. 62-63]. Безвірники виступили з гаслом: «Дні Різдва перетворити на дні 

індустріалізації» [38]. На Запоріжжі під час антиріздвяної компанії 1930 року було спалено 

до 8 000 ікон та священних книжок, у 16 сільрадах зняли дзвони з церков, у місті дзвони 

познімали з усіх церков, а одна з профспілок навіть висунула гасло: «До великодня закрити 

всі церкви» [38]. 

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 вийшло 6 сіл. Половина людності району брала участь в 

антирелігійних зборах, присвячених Великодню. Першими організаторами роботи на полі на 

Великдень були переважно колгоспники – члени СВБ. У Куп'янській окрузі з ініціативи 

осередку СВБ перед Великоднем на зборах, де були присутні переважно колгоспники, 

ухвалили: «Великодня – попівського свята, не святкувати. Всі на поле!» [29, с. 12]. 

Після XV з'їду ВКП(б) спостерігався процес створення безвірницьких колгоспів і 

комун. Одними з перших у цьому русі стали безвірники Першотравенщини на Одещині, Так, 

у 1928 році в селі Тарасівка створено комуну «Пролетарський Безвірник», а в селі Грушки, за 

постановою осередку СВБ, засновано колгосп «Войовничий Безвірник». Показово, що це 

рішення осередок СВБ свідомо приймав перед Великоднем, 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» [45, с. 7-

14]. У 1931 році в Україні було вже понад 20 безвірних колгоспів [29, с. 29]. 

Разом із тим серед іншої частини молоді помічався доволі високий ступінь набожності 

та симпатій до релігійної обрядовості [57. – Ф.7. – Оп.1. – Спр. 737. – Арк. 18]. Слід 
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зазначити, що упродовж 1920-1930-х років особливо поширеним явищем було виконання 

церковних обрядів комсомольцями, яке почасти мало масовий характер [57. – Ф. 1. – Оп. 20. 

– Спр. 162. – Арк. 11; Ф. 7. – Оп. 1. – Спр. 1138. – Арк. 107 зв.-108]. 

1. Скажімо, навіть 1935 року переважна більшість молоді сіл Іванківського 

району справляла паску, відзначала за всіма церковними правилами весілля [57. – Ф. 7. – Оп. 

1. – Спр. 1138. – Арк. 63]. Тоді ж на Чернігівщині «комсомолець звернувся до священика з 

проханням повінчати церковним шлюбом. Священик наклав на нього п`ятитижневу 

епітимію, після чого безкоштовно повінчав його» [57. – Ф. 7. – Оп. 1. – Спр. 73. – Арк. 211]. 

У Коростенській окрузі документи теж фіксують поширення виконання релігійних обрядів, 

особливо хрещення дітей та церковні шлюби [57. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 162. – Арк. 11]. В 

одному з документів (1932 рік) зазначалося: «Зазвичай на селі у окремих комсомольців у 

кутку висять ікони» [57. – Ф. 7. – Оп. 1. – Спр. 818. – Арк. 49]. Тому не випадково в 

постанові Секретаріату ЦК КП(б)У наголошувалося: «Необхідна боротьба за молодь, якою 

прагне заволодіти церква» [57. – Ф. 7. – Оп. 1. – Арк. 132 зв.].  

Таким чином, упровадження нової радянської обрядовості в 1920-1930-х роках 

спричинило й водночас засвідчило двоїстість процесів атеїзації суспільства як і свідомості в 

цілому. Серед психологічних феноменів, характерних для суспільств, що переживають 

трансформацію, дослідники відзначають такі: аномічної деморалізованості, терпіння 

нестерпного, соціальної захищеності від держави та інші [57. – Ф. 1. – Оп. 7. – Спр. 50. – 

Арк. 117]. Не випадково на II з'їзді СВБ СРСР підкреслювалося: з одного боку, 

спостерігається 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. Відчуваючи опозиційний потенціал у традиційних 

обрядах і святах, радянська система виробляла синкретичні види святкувань: залишаючи 

автентичною форму, наповнювала її новим соціалістичним ідейно-витриманим змістом. 

Радянська модель свят та обрядів мала на меті легітимізувати партійно-радянську 

систему, вихолостити з історичної пам'яті генетично вкарбовані елементи, насамперед 

національно-державницькі, покінчити з релігійністю як конкурентом радянської влади. Свята 

та обряди відігравали вагому роль у структурі радянської ідеологічної системи, що прагнула 

регламентувати не тільки суспільний простір, але й повсякденне життя. Влада враховувала 

той факт, що свята, обряди і ритуали несуть з собою сильне емоційне піднесення і 

переживання, а відтак є зручним інструментом для політичної пропаганди та ідеології [23, 

с. 186].  

Упроваджувані радянські ритуали стали чинним компонентом державотворення та 

одним із найпотужніших ідеологічних засобів більшовицької влади. Вони ретранслювали 

ідеї влади про належні соціальні практики. Церква в умовах «близької перемоги комунізму» 

трактувалася як пережиток, що є однією з головних перешкод на шляху до цієї «перемоги». 

Релігійні конфесії і духовенство стали об’єктом жорсткого тиску з боку держави. 

Посилювалася антирелігійна пропаганда, закривалися храми, монастирі. Релігійні 

об’єднання за обставин жорсткої антирелігійної політики змушені були змінювати форми й 

тактику своєї діяльності, аби пристосуватися до нових умов. 

Очевидно варто врахувати й те, що «ідеологія може формувати саму тканину 

соціальної історії»; її слід розглядати як дію, власне її виробництво і творення всім 

суспільством на рівні повсякдення. Засвоюючи певні ідеологічні норми, люди з об’єктів 

ідеологічного впливу перетворювалися на суб’єктів, ставали активними акторами, які по-

різному реагували на ідеологічні приписи, навіть коли «зовні» можуть вчиняти «як всі» [55].. 

Тоталітарна держава через інструменти терору і репресій спонукала людей до винайдення 

такої поведінки і демонстрації таких реакцій, що убезпечували б її від загрози смерті (і 

політичної, і фізичної). Прагнення дотриматися «звичного життя» робила політику й 

ідеологію частиною особистого досвіду. Навіть за позірно однотипними повсякденними 

поведінковими реакціями може критися різний ступінь згоди/спротиву, з якихось причин і 
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мотивів замаскований під загально прийнятну поведінкову форму [28, с. 72]. 

Зауважимо, що поведінка людини, її емоційні реакції, особливості мислення, 

ціннісних суджень, підсвідомі моделі сприйняття та реакції в усіх життєвих ситуаціях 

завжди обумовлена культурним контекстом. Для людей, котрі жили в перехідного типу 

суспільстві, не звільнившись повністю від старих уявлень та стереотипів, характерним був 

стан подвійних стандартів. Спостерігалося руйнація логіки повсякденності, паралельне 

співіснування старих і нових норм та принципів, що породжувало певні парадокси або 

феномени в соціальному і політичному житті. Поступово величезна православна країна 

перейшла до системи світських вірувань, сакралізації партії, її вождів і цілей, вклавши в цей 

процес увесь потенціал і навички релігійності, що були зумовлені її історичними і 

культурно-цивілізаційними особливостями. Водночас святкова культура українського села, 

попри її репрезентативність та експліцитність пропам’ятних практик (які є відображенням 

засад панівної ідеології) у радянському суспільстві, мала також імпліцитні практики (не-

пропам’ятні на офіційному рівні, але глибоко вкорінені в традиційній культурі) – як певний 

культурний досвід українськості, що доводив її життєздатність та тяглість. Більшовицька 

влада вела цілеспрямовану політику усунення церкви із життя українського народу та 

активно виховувала «нову радянську людину», позбавлену релігійних переконань. В умовах 

формування нової соціалістичної дійсності відбувалася масштабна трансформація 

національної, автентичної святково-обрядової культури. Обрядово-святковий канон 

формувався як важливий компонент радянського державотворення, а головною функцією 

радянської обрядовості стало витіснення релігійності.  

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 
1. Аль-Анні А., Кузіна Н. Державна політика по впровадженню радянської 

обрядовості в Українській РСР // Етнічна історія народів Європи. – Вип. 38. – 2012. – С. 40–

44.  

2. Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, 

фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. – Ф. 1-2, од. зб. 301: 

Щоденники членів етнографічної секції Інституту народної освіти, що перебували на 

екскурсії в с. Глібівці, Димерського р-ну на Київщині. (20 квітня-20 червня 1927 р., 6-8 

листопада 1928 р.). – 45 арк. 

3. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и 

Реннесанса. – М.: Художественная литература, 1990. – 545 с. 

4. Борисенко В.К. Традиції та життєдіяльність етносу (на матеріалах святково-

обрядової культури українців). – К., 2000. – 191 с. 

5. Боротьба з релігійними святами – боротьба за п’ятирічку, за колективізацію, за 

безперервку, за новий календар // Зброя безвірника, Антирелігійна читанка. – Харків-

Дніпропетровське: Держ. вид-во Укр., 1930. – С. 200-202. 

6. Брайченко О. Культура повсякдення жителів с. Глібівкина Київщині за архівними 

матеріалами Етнографічної комісії Всеукраїнської академії наук // Історія радянської 

повсякденності: на перехресті джерел: зб. матер. Всеукр. наук.-теорет. семінару, 14-15 травня 

2015 р., м. Вінниця / Ред. кол.: О.А. Коляструк та ін. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – С. 

24-30. 

7. Вакурова А. Комсомол на антирелигиозном фронте // Воинствующее безбожие в 

СССР за 15 лет. 1917-1932: Сб. / Под ред. М. Енишерлова, А. Лукачевского, М. Митина. – 

М.: Гаиз, 1932. – С. 304-316. 

8. Всеобщий календарь Российского общества Красного Креста 1925 г. – М-Л.: 

Государственное издательство, 1925. 

9. Гаєвська Т. І. Державні радянські свята: історико-культурологічний аспект // 

Культурологічна думка. – 2013. – Вип. 6. – С. 153-159. 

10. Гаєвська Т. І. До питання становлення радянської святкової культури // Вісник 



Уманська старовина, вип. 3 / 2017 

18 

 

Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – К. : Міленіум, 2012. 

– № 1. – С. 194–198.  

11. Гаєвська Т. І. До традиції встановлення неробочих святкових днів в Україні (1900-

2011 рр.) // Культурологічна думка. – 2012. – № 5. – С. 176-182. 

12. Гаєвська Т. І. «Червоний» календар радянської України (1917–1991 рр.) та 

незалежної України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.stattionline.org.ua/obraz/33/2109 

13. Генкин Д. М. Массовые праздники. – М. : Наука, 1975. – 200 с. 

14. Глан Б. Н. Театрализованные праздники и зрелища. – М.: Искусство, 1976. – 138 с. 

15. Гнєздилов М. Безперервне виробництво та питання безвір’я // Зброя безвірника, 

Антирелігійна читанка. – Харків-Дніпропетровське: Держ. вид-во Укр., 1930. – С. 210-214. 

16. Дарманський П.Ф. Обряд у житті людини. – К.:  Політвидав України, 1974. – 

200 с. 

17. Єфремов С.О. Щоденники, 1923-1929 / Упоряд. О.С. Путро. – К.: ЗАТ «Газета 

Рада», 1997. – 834 с. 

18. Жигульский К. Праздник и культура. – М.: Прогресс, 1983. – 338 с. 

19. Закович Н. М., Зоц В.А. Праздники и обряды как элемент советской культуры // 

Вопросы религии и религиоведения. – 2009. – Вып. 1. – Ч. 1. – С. 437-444.  

20. Захаров А. В. Массовые праздники в системе тоталитаризма // Тоталитаризм как 

исторический феномен. – М.: Философское общество СССР, 1989. – С. 22-47. 

21. Зоц В. А. Атеистическая роль социалистической обрядности // Советские 

традиции, празники и обряды (опыт, проблемы, рекомендации): сб. науч. трудов / [ред. М. А. 

Орлик]. - М. : Профиздат, 1986. - С. 211-220. 

22. Игнатюк Д. Ко второму съезду Союзов безбожников // Антирелигиозник. – 1929. 

– №6. – С. 60-74. 

23. Каганов Ю.О. Радянські свята та обряди у контексті ідеологічної політики в 

Україні другої половини ХХ ст. // Наукові праці історичного факультету. Запорізького 

національного університету. – 2013. – Вип. XXXVI. – С. 186-194. 

24. Келембетова В.Ю. Побут і релігійні пережитки (Етнографічно-соціологічне 

дослідження). – К.: Вид-во «Наук. думка», 1974. – 191 с. 

25. Келембетова В.Ю. Суспільно-побутові функції радянської обрядовості. – К., 1984. 

– 192 с. 

26. Келембетова В.Ю. Утвердження атеїзму в побуті трудящих України. – К., 1967. – 

164 с. 

27. Клемперер В. LT&. Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога / Пер. с нем. 

А.Б.Григорьева. – М.: Прогресс-Традиция, 1998. – 384 с. 

28. Коляструк О. Історія радянської повсякденності: актуальність вивчення в умовах 

декомунізації // Історія радянської повсякденності: на перехресті джерел: зб. матер. Всеукр. 

наук.-теорет. семінару, 14-15 травня 2015 р., м. Вінниця / Ред. кол.: О.А. Коляструк та ін. – 

Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – С. 69-75.  

29. Кривохатський М. За новий безрелігійний побут у колгоспах. – Х.: Пролетар, 

1931. – 47 с. 

30. Лебина Н. Б. Повседневная жизнь советского города. – СПБ. : Журнал «Нева», 

1999. – С. 229 

31. Лиманська О. В. Календарне свято як складова української обрядової культури: 

автореф. на здобуття наук. ступеня кандидата мистецтвознавства : спец. 26.00.01 «Теорія та 

історія культури». – К., 2008. – 18с. 

32. Лозунги к антипасхальной кампании // Антирелигиозный сборник для деревни. – 

М.: Акц. изд-во «Безбожник», 1930. – 60 с. 

33. Лубенець Є. Впровадження радянських свят в УСРР (1920-ті рр.) / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://historical-club.org.ua/istoriya-ukrayini/mizhvoyennij-period/724 

34. Любавський Р. Повсякденне життя робітників Харкова в 1920-ті-на початку 1930-

http://www.stattionline.org.ua/obraz/33/2109
http://historical-club.org.ua/istoriya-ukrayini/mizhvoyennij-period/724


Уманська старовина, вип. 3 / 2017 

19 

 

х років / Наук. ред. Л.Ю. Посохова / Передм. О.А. Коляструк; вступне слово Л.Ю. Посохової. 

– Х.: Раритети України, 2016. – 226 с. – (Структури повсякденності). 

35. Малоока Л. В. Історична еволюція масових свят українців : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. істор. наук: спец. 17.00.01 «Теорія та історія культури». – К., 

2006. – 17 с. 

36. Маховська С. Радянизація весільного простору: між обрядом і повсякденням // 

Історія радянської повсякденності: на перехресті джерел: зб. матер. Всеукр. наук.-теорет. 

семінару, 14-15 травня 2015 р., м. Вінниця/ Ред. кол.: О.А. Коляструк та ін. – Вінниця: ТОВ 

«Нілан-ЛТД», 2015. – С. 117-122.  

37. Милль Д. С. Огюст Конт и позитивизм. – М.: ЛКИ, 2007. – 176 с. 

38. На антирелігійному фронті // Безвірник. – 1930. – №4. – С. 28. 

39. Нові обряди та звичаї – в життя і побут трудящих. – К., 1970 

40. Пенькова О. Б. Феномен обрядности: дефинитивные     

основы интерпретации. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://iai.dn.ua/_u/iai/dtp/CONF/13/articles/sec2/stat26.html  

41. Радянські свята та обряди в комуністичному вихованні. – К.: Молодь, 1972. – 

167 с. 

42. Рева І. По той бік себе: соціально-психологічні та культурні наслідки Голодомору 

і сталінських репресій. – Дніпропетровськ: Видавництво «Свідлер А.Л.», 2013. – 270 с. 

43. Реформа календаря // Безвірник. – 1929. – №7. – С. 42-43.  

44. Рольф М. Массовык советские празники. – М.: РОССПЭН, 2009. – 439 с. – С. 17. 

45. Руденко І. Як безвірники допомагають колективізації (з досвіду 

Першотравенщини). – Харків: Книгоспілка, 1930. – 20 с. 

46. Священники сбрасывают рясы // Коммунист. Орган ЦК и Харьковского 

окружкома КП(б)У. – 1924. – 5 ноября. 

47. Селищев А.М. Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком 

последних лет (1917-1926). Изд. 2-е. – М.: Работник просвещения, 1928. – 248 с.  

48. Силантьев В.И. Большевики и Православная церковь на Украине в 20-е годы. – 

Х.: Харьк. гос. политех. ун-т, 1998. – 232 с. 

49. Скалацька Д. Феномен соціальних і політичних перетворень та їх вплив на 

формування громадської думки у перехідних суспільствах // Політологічний вісник: Зб. наук. 

праць. – К.ТОВ «ХХІ століття: Діалог культур», 2004. – Вип. 16. – С. 117-125. 

50. Слуцька Ю. Від Божественного до мирського: традиції та інновації в радянських 

ритуалах // Філософія. – Липень-серпень 2013. – №4 (124). – С. 166–170. – [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу : skhid.com.ua/article/download/16981/14672  

51. Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства 

РСФСР. – 1918. – № 87–88. 

52. Стасюк О. Деформація традиційної культури українців в кінці 20-х – на початку 

30-х років ХХ ст.: Автореф. дис…..канд. іст. н. – К., 2007. – 16 с. 

53. Тарапон О. Державні свята в Україні 1920-1930-х років як засіб формування 

радянських політичних цінностей // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2016. – Вип. 16. 

– С. 96-102. 

54. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года «О переходе на 

восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении 

самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений» // Сборник законов 

СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938 г. – июль 1956 г / под ред. к. ю. 

н. Мандельштам Ю. И. – М.: Гос. изд-во юрид. лит-ры, 1956. – С. 373-374. 

55. Хелльбек Й. Повседневная идеология: жизнь при сталинизме // 

Неприкосновенный запас. – 2010. – №4 (72). 

56. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України.  

57. Центральний державний архів громадських об’єднань України. 



Уманська старовина, вип. 3 / 2017 

20 

 

Киридон А.Н. Индоктринация советскости: обрядово-праздничный канон как 

маркер формирования атеизованого общества (1920-1930-ые года). 

Советская власть формировала модель государства, где абсолютно все сферы 

жизни должны выстраиваться на принципах единой, господствующей идеологии. С первых 

лет советской власти сущность культурных преобразований в УССР определяла 

целенаправленное разрушение устоявшихся стереотипов культурного поведения 

государственными мерами. Поскольку в основе традиционной крестьянской культуры была 

религия, первоочередная задача коммунистическая власть видела в необходимости 

преодоления религиозности населения, а соответственно - устоявшихся праздников и 

обрядов традиционной крестьянской культуры. Поэтому одним из стратегических 

направлений коммунистической власти стало внедрение общегосударственных советских 

праздников и обрядов. Главной функцией советской обрядности было преодоление 

религиозности населения. 

Главной задачей официальных мероприятий была популяризация советского 

государства, формирование уважения к органам власти, утверждение определенных 

идеологических стереотипов и политических ценностей среди населения. 

Ключевые слова: праздник, советские праздники, религия, коммунистическая власть, 

крестьянство. 

 

Kyrydon A.M. Indoctrination of sovietucus: festively ceremonial kanon as a marker of 

forming of atheist society (1920-1930-ies). 

The Soviet government formed state model, where absolutely all spheres of life were built on 

the principles of a single, dominant ideology. From the first years of Soviet rule the essence of 

cultural transformation in the USSR defined the deliberate destruction of cultural stereotypes of 

public behavior measures. Since the basis of the traditional peasant culture was religion first 

priority communist authorities saw the need to overcome of religiosity of the population, and 

accordingly steady ritualism traditional peasant culture. Therefore, one of the strategic directions 

of the communist regime was the introduction of Soviet national holidays and rituals.  

The main objective was to promote official Soviet state and the establishment of Bolshevik 

political values among the citizens. 

Keywords: holiday, Soviet public holidays, religion, the communist regime, the peasantry. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОВСЯКДЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ПРАВЛЯЧОЇ 

НОМЕНКЛАТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР 

ПОВОЄННОГО ДВАДЦЯТИРІЧЧЯ 
 

У науковій розвідці порушені питання, котрі стосуються змісту характеристик та 

особливостей повсякденного життя партійно-державної номенклатурної верхівки 

правлячого більшовицького режиму Української РСР у його повоєнному форматі. Йдеться 

про особливості стратегії поведінки правлячої верхівки в нову повоєнну добу з огляду на ту 

ситуацію, яка зазнавала в республіці еволюційних змін і переживала оновлення в умовах 

переходу від пізнього сталінізму до ліберальної хрущовської демократії другої половини 

1950-х – початку 1960-х років. Показано як ознаки привілейованості апаратної категорії в 

різноманітних її проявах, так і вплив реформаторських заходів режиму, наводяться 

приклади недієвості спроб змінити природу суспільства, розбудованого в попередні роки і 

виплеканого на ідеях комунізму. 
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Ключові слова: Українська РСР, партійно-державна номенклатура, правлячий 

апарат, повсякдення, пізній сталінізм, хрущовські реформи, фінансове забезпечення, імідж. 

 

Визначальною рисою номенклатурника завжди була відповідність управлінським 

вимогам. Групова соціалізація в суспільних зрізах ставила його перед необхідністю 

ретушувати окремі позитивні ознаки характеру з метою зміни власної натури. Відбувалося 

масштабне мімікрування особистостей, освячене логікою номенклатурної доцільності та 

уявленнями про власне апаратне покликання. Номенклатурниками не народжувалися – ними 

ставали. Вони перероджувалися на виконавців, сприймали дійсність, ігноруючи саму 

можливість інтелектуальних дебатів, духовних пошуків, «самокопання». У внутрішньому 

світі номенклатурника зазвичай переважала безпроблемність. Номенклатура повоєнного 

двадцятиріччя сумлінно переймалася творенням саме такого власного іміджу [20, с. 13-14]. 

«Абсолютизація слушності вказівок вождів, безпомилковості партійної лінії й партійна 

дисципліна заклали основу антиінтелігентного способу буття, прислужництво й 

безхребетність номенклатури», – відзначає Б. Кухта [10, с. 76]. 

Питання повсякденного життя номенклатури в УРСР повоєнної доби має нині певну 

історіографічну базу, представлену насамперед фрагментами мемуарів переважно самих 

високопосадовців [1; 6; 13; 14; 22]. Важливу інформацію містять монографічні дослідження, 

статті, дисертації тощо [2; 3; 11; 19]. Втім означена тема зберігає актуальність як з токи зору 

наукової, так і в контексті масової корумпованості нинішньої влади. 

Характерною ознакою поведінки повоєнної номенклатури первісно був перманентний 

спадковий страх за власну долю, котрий у часи пізнього сталінізму та «відлиги» дуже 

впливав на поведінку номенклатури. Академік Є. Чазов свідчить, що К. Ворошилов у 1960-ті 

рр., ідучи до спальні, закривав ізсередини всі замки: на вікнах і дверях, а під подушку клав 

пістолета [37, с. 30]. 

Між тим у післясталінські роки з’явилася нова тенденція: хрущовський курс 

передбачав піднесення суспільного статусу партійно-державного апарату після стрімкого 

зниження його ролі від середини 1930-х рр. Тож, здавалося, слід було сподіватися на 

модернізацію портрету чиновника. Однак, апаратники звично втілювали в життя новий 

стратегічний курс старим шляхом адміністративного тиску на всі структури. Таку задачу міг 

вирішити тільки номенклатурник з портретом, «написаним» у сталінські часи. 

Переоцінка апаратного функціонера, що відбулася за хрущовської доби, додавала 

лише відтінків його образу, який змінювався пропорційно престижності місця в певній 

номенклатурній ланці. При цьому бюрократична «вага» визначалася масштабністю 

контролюючих функцій апаратника. Сам статус «перевіряючого» (інспектора, контролера, 

уповноваженого) створював навколо чиновника особливу атмосферу. За ним ніби 

закріплювалося право безапеляційно судити про все, до чого функціонер мав справу, навіть 

без відповідної компетенції в конкретних питаннях. 

Гарантування преференцій управлінців становило невід’ємну частину тоталітарної 

номенклатурної політичної системи СРСР. Типовий номенклатурник упевнено почувався в 

соціальній сфері. Користування державними послугами сприймалося ним як само собою 

зрозумілий «доважок» до його номенклатурної посади та винагорода за «нелегку працю». З 

часом забезпечення пільгами управлінців набуло системного характеру. Номенклатурні 

чиновники задовольняла власні потреби, демонстративно ігноруючи запити громадян. По 

завершенні війни такий стан справ особливо принижував населення знекровленої країни, 

адже дефіцит звичайних матеріальних благ був глобальною проблемою, йшлося про 

забезпечення народу елементарним: їжею, житлом, одягом. Однак у неувазі до інтересів 

громадян номенклатурники вбачали принциповий чинник власного всевладдя. 

Серед ознак привілейованості номенклатури пріоритетним було фінансове 

забезпечення, яке після війни передбачало кілька рівнів: заробітну платню, «тимчасове 

грошове постачання» та «спеціальне забезпечення». Певний час функціонувала система 

безплатного відпуску продовольства, видачі грошово-продовольчих і промтоварних 
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«лімітів» номенклатурним працівникам. Із 1 січня 1948 р. цей порядок було скасовано. 

Натомість запроваджувалося тільки «тимчасове грошове постачання», як додаток до 

зарплати чиновникам. Воно складало 2 – 3 посадові оклади щомісяця, не обкладалося 

податком і навіть не обліковувалося при сплаті партійних внесків. Пересічним громадянам 

подавалася інформація тільки про зарплату чиновників, а не про весь оклад. Тому вважалося, 

що фінансування апаратника є близьким до забезпечення робітників і службовців, хоча 

реальні умови життя номенклатури явно переважали побут інших громадян. 

Прихід до влади хрущовського «колективного керівництва» ознаменувався ухвалою 

Президією ЦК КПУ (хоча юридично питання фінансів контролювалося центральними 

державними органами) постанов про додаткове грошове забезпечення членів Президії, 

секретарів ЦК, керівників партійних і радянських органів. Належні кошти йшли на зарплату 

апаратників ЦК КПУ і ЛКСМУ, редакторів республіканських та обласних газет, 

обкомівських керівників, секретарів міськкомів і райкомів, працівників Ради Міністрів, 

міністерств і відомств, інших чиновників [17, с. 114]. 

Піклувалися й про родини номенклатурних працівників. Коли, наприклад, останні 

їхали навчатися в партійні чи радянські школи, за місцем їхньої колишньої роботи (за 

рахунок коштів облвиконкомів і уряду) для сімей зберігалися грошові та продовольчі дотації 

[41, арк. 19-22]. 

Заробітки населення залишалися низькими. В Українській РСР 1957 р. голова 

колективного господарства одержував (залежно від категорії) 920 – 3,5 тис. крб. Колгоспник 

заробляв 150 – 530 крб. [31, арк. 116] Задля визначення дійсного фінансового забезпечення 

громадян треба зазначити масштаб тодішніх цін. Навесні 1959 р. в державній торгівлі 

картопля коштувала 93 копійки, м’ясо – 13 – 15 крб. (кілограм), молоко – 2,5 крб. (літр), яйця 

– 8 крб. (десяток) [24, арк. 82]. 

Упровадження реформ в останній період правління М. Хрущова теж лицемірно 

обставлялося фінансовим зацікавленням функціонерів. 1961 р. апаратним працівникам 

підняли зарплату в 2 – 2,5 раза. Крім того, керівникам увели надбавки на «представницькі 

витрати» (офіційні банкети, наради, збори тощо), котрі складали 30 – 35% зарплати [38, с. 60-

61]. Загалом оклади відповідальних працівників комітетів партії та виконкомів Рад відбирали 

до 80 – 85% витрат на утримання апаратів [7, арк. 4]. У 1963 р. місячний фонд зарплати 

партпрацівників УРСР сягнув 4,75 млн. крб. [32, арк. 14], що майже на 40% переважало їхнє 

фінансове утримання на початку 1950-х рр. 

Населення нерідко висловлювало обурення завищеним забезпеченням номенклатури. 

Так, під час обговорення в трудових колективах доповіді М. Хрущова на ХХ з’їзді часто 

звучало запитання: «Чим виправдати таку високу зарплату працівників апарату? Якою мірою 

праці вона вимірюється?» [12, 182]. Вочевидь, доповідачі не мали відповіді, котра б 

задовольнила аудиторію. 

Натомість післясталінська влада час від часу вдавалася до популістських жестів. Але 

кілька показних кампаній зменшення витрат на утримання бюрократії відчутних наслідків не 

дали, розрив у доходах населення і представників влади не змінився. Провалилася й ідея 

запровадити залежність оплати праці обласних і районних керівників від виробничих 

показників регіону. 1957 р. провели відповідний експеримент у 50 районах Української РСР. 

Зарплата працівникам партійного й державного апаратів визначалася підвищенням 

продуктивності праці, виконанням плану доходів і виробництвом валової продукції. У 

підсумку доплати одержали секретарі, заввідділами, інструктори, пропагандисти, голови 

райпланів та їхні заступники в 32 районах із 50 [41, арк. 3-4, 43]. Проте нововведення не 

прижилося через складність підрахунків. 

Ознакою належності до правлячого класу було одержання службовцем безплатних 

продовольчих пайків та промислових (часто дефіцитних) товарів. Практика, запроваджена в 

1920-ті рр., проіснувала до останніх днів радянської влади. Відомо, що в Російській 

Федерації її відмінили тільки в часи президентства Б. Єльцина, який ліквідував 40 тис. 

«кремлівських» пайків [9, с. 106]. 
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Значної уваги приділялося пільговому харчуванню управлінців, котре було 

відрегульовано в середині 1940-х рр., коли номенклатурників розподілили на категорії. 

Першу групу складали обласні й міські секретарі та завідувачі відділів, котрі безплатно 

одержували продовольчі й промислові набори («ліміти»). Завідувачі секторів із 

заступниками користувалися додатками до продуктових карток (жири, м’ясо, риба, цукор 

тощо). Інші апаратні категорії (інструктори, пропагандисти, лектори) мали щоденний 

безплатний обід [36, с. 145]. 

Харчувалися управлінці в спеціальних установах. Зокрема, їдальню Управління 

справами ЦК КПУ щодня відвідували до 1,2 тис. осіб, із яких понад 500 споживали там їжу 

двічі-тричі на день. Продукти для цієї установи заготовляли в підсобному господарстві, 

котре мало 639 га землі [15, с. 170]. Відповідним чином дбали про харчування номенклатури 

і в обласних та районних центрах. 

Показником соціального статусу номенклатурника була наявність службового 

автомобіля. Одразу по війні ситуація з забезпеченням транспортом була вельми скрутною. 

Станом на 1 вересня 1947 р. тільки половина керівників обласного масштабу могла 

послуговуватися ним. Скажімо, в Ізмаїльському та Кіровоградському обкомах із чотирьох 

транспортних засобів функціонували тільки по одному, Херсонське начальство не мало 

жодного автомобіля. Райкоми було забезпечено на 33 – 36, міськкоми – на 58, обкоми – на 

62%. ЦК КП(б)У мав на балансі 181 автомобіль, із яких 30 були несправними. 120 партійних 

комітетів республіки не мали цього засобу [15, с. 167-168]. 

У січні 1948 р. з’явилася постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У «Про порядок 

обслуговування легковими автомобілями керівних працівників в Українській РСР», яка мала 

поліпшити забезпечення транспортом центральних і обласних відомств. По автомобілю 

закріплювалося за секретарями ЦК, міністрами, керівниками центральних установ, 

заступниками голови Президії Верховної Ради, членами Політбюро ЦК, по транспортному 

засобові надавалося сім’ям перелічених категорій. Обкомівські перші секретарі та голови 

виконкомів областей мали по два авто. Користування транспортом рештою номенклатури 

залежало від того, скільки машин малося на балансі в партійному чи державному органові. 

На обліку ЦК КП(б)У 1950 р. перебувало 193 автомобілі, в обкомах – 1 тис. 642, але третина 

з них потребувала капітального ремонту [27, арк. 260-261]. Понад 200 виконкомів міських і 

районних рад УРСР взагалі не мали автомашин [15, с. 169]. Лише з часом ситуація дещо 

поліпшилася. 

До пільгового статусу номенклатурників слід додати право на щорічну відпустку в 

спеціальних санаторіях та будинках відпочинку, лікування в елітних установах. Сказане 

поширювалося на сім’ї управлінців. Нормативи, розраховані на пересічних громадян, у таких 

оздоровницях не діяли. Підпорядковані Лікувально-санаторним управлінням різного рівня 

(від ЦК до обкому) номенклатурні санаторії одержували новітнє обладнання, мали поліпшені 

норми харчування, найкраще кадрове забезпечення. 

Відпочинок апаратні вельможі використовували належним чином, із показовим 

розмахом, щоб не зіпсувати імідж номенклатурних працівників, витворений ними в перші 

роки радянської влади, коли більшовики перебралися в палаци дореволюційної знаті. Тож 

слід було відпочивати на широку ногу, аби зміцнювати статус функціонера відповідним 

масштабом панства. 

Досі побутує міф про те, що Й. Сталін майже не відривався від роботи й аналогічні 

вимоги ставив перед соратниками. Насправді «вождь» мав тривалі щорічні відпустки. Так, 

1945 р. він був у відпустці 77 днів, 1946 – 106, 1947 – 98, 1948 – 87, 1949 – 94, 1950 – 129, 

1951 – 124 [16, с. 398] (у середньому – 102 дні на рік). Зрозуміло, не всі терміни було 

присвячено безпосередньо відпочинку, проте тривалість відпусток не може не вражати, тим 

паче порівняно з тим, скільки відпочивали пересічні трудящі. 

Партбюджет КПУ 1961 р. передбачав асигнування на медичну допомогу 

відповідальним апаратникам розміром 80% від фонду зарплати [33, арк. 12]. Це значно 

переважало практику перших повоєнних років, коли показник обмежувався 40 – 50%. 
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Окремо виділялися гроші на оплату чиновникам путівок у санаторії та будинки відпочинку, а 

також проїзд до певного місця й назад (із сім’єю). Отже, немає підстав говорити про 

зниження рівня медобслуговування номенклатури. 

Окрім лікування номенклатурників, влада опікувалася їхнім повсякденням. Так, 

критерієм престижності була наявність у чиновника державної дачі. Упродовж 1945 – 1950 

рр. для їх будівництва, контрольованого Міністерством державної безпеки, було виділено зі 

складу Збройних Сил 4 воєнно-дорожні загони (1 тис. 856 чол.), котрі займалися винятково 

вказаними роботами [15, с. 407-408]. 

Для оздоровлення вищої номенклатури в Українській РСР утримувалося господарство 

«Межигір’я». Разом із помешканням першого секретаря ЦК КП(б)У в Києві (вул. Герцена 12 

– 14) «об’єкт» фінансувався за окремою статтею в бюджеті партії [30, арк. 4]. Київські 

чиновники користувалися збудованими в 1949 – 1951 рр. (із дозволу Й. Сталіна, на 

персональне прохання М. Хрущова) «дачними будинками» в приміській зоні, на що пішло 4 

млн. крб. [28, арк. 202]. 

Міністри, голови Держкомітетів, завідуючі відділами ЦК, Ради Міністрів, Верховної 

Ради та їхні заступники, помічники секретарів ЦК, голів уряду й Президії Верховної Ради, 

вищі керівники громадських організацій, інші номенклатурні чини (понад 600 осіб, список 

яких щорічно переглядався) користувалися дачами на базах відпочинку в Конча-Заспі та 

Пущі-Водиці. Розміри та комфортабельність дач диференціювалися залежно від посади 

номенклатурника. Ті, хто мешкав у Києві (близько 80 осіб), безплатно послуговувалися 

такими будинками з двома особами обслуги. Інші вносили платню як за площу квартири 

(символічний показник). До їхніх послуг були безплатні їдальня, продуктова крамниця, кіно 

тощо [13, с. 19-20]. 

Працівниками апарату ЦК КПУ використовувалися бази відпочинку, утримання яких 

коштувало 75 тис. крб. щорічно [33, арк. 243-244]. Подібними місцями облаштовувалися й 

обласні партійно-радянські органи. Такий відпочинок для апаратника та його сім’ї 

безплатним. Для порівняння назвемо номінальну вартість путівки до пересічного санаторію. 

Так, відпочинок в Одесі протягом 28 днів коштував громадянину 1959 р. 1,2 тис., 50 днів – 

2,2 тис. крб. [24, с. 170]. 

Улюбленою формою дозвілля партійно-державної знаті було полювання, котре 

проводилося з панським розмахом, у традиціях поміщицьких розваг. Одну з таких «акцій», 

що відбулася в заповіднику Залісся під Києвом у січні 1964 р., описує П. Шелест. М. 

Хрущов, кубинський лідер Ф. Кастро, секретар ЦК КПРС М. Підгорний і автор спогадів 

разом із численною свитою розважалися: «Хрущов убив двох великих кабанів, двох козлів, 

чотирьох зайців. Кастро убив оленя, двох козлів, кабана. У Підгорного теж були хороші 

«трофеї». У лісі біля вогнища пообідали. Після цього ще зробили пару «загонів», здобич теж 

була немалою. Через кілька днів полювання повторили, на цей раз дуже вдало стріляли в 

кабанів зі спеціальних вишок» [14, с. 165]. Попри варварську пристрасть «вождів» до 

винищення тварин у заповіднику, вражає число вбитих звірів, котре явно переважало 

потреби ситих можновладців. Наслідуючи московських і київських босів, подібним чином 

розважалися номенклатурні начальники нижчих рівнів. 

Чинником привілейованості чиновника було першочергове одержання ним 

помешкання, як правило, поліпшеного планування та завищених норм площі. У повоєнне 

двадцятиріччя квартирне питання було одним із найболючіших. Проживання в підвалах, 

непристосованих приміщеннях, перетворювало житло на справжнє благо для мільйонів 

людей. У чергах на одержання безкоштовних квартир перші місця займала номенклатура. 

Цей атрибут привілейованості особливо пошановувався можновладцями. 

Надання квартир партійно-радянським чиновникам відбувалося державним коштом. 

Так, у бюджет парторганізації Київської області 1962 р. закладалося фінансування 

будівництва для апарату 44-квартирного житлового будинку в Києві, 12-квартирного – у 

Білій Церкві, 8-квартирних – у шести районних центрах, на що мало піти 972,8 тис. крб. 

Принагідно зауважимо, що в річних витратах обкому на зведення будинків (не лише 
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житлових) відводилося 539,8 тис. крб. [31, арк. 3, 24-24зв.]. Різницю вартості будівництва 

помешкань для номенклатури мав покрити державний бюджет. Відбувалося цинічне 

використання правлячою партією державних коштів для задоволення потреб власних 

чиновників. 

Різновидом привілеїв для партійно-державних функціонерів були закордонні поїздки, 

у тому числі до капіталістичних країн, що для пересічного громадянина було практично 

неможливим. Вирватися за «залізну завісу» означало перебувати на особливому рахункові в 

тодішній державі. 

Зазначимо, що етичні норми поведінки партійного діяча мали визначатися певними 

ідейними положеннями. Окремі з них було зафіксовано ХХІІ з’їздом КПРС у «Моральному 

кодексі будівника комунізму». Ряд заборон стосовно поведінки управлінців діяв у 

середовищі номенклатури доволі жорстко. Йдеться про «статут адміністративної моралі», 

який певним чином стримував розвій безкарності бюрократичних можновладців [17, с. 138-

139]. Проте, зазвичай, «начальству» дозволялося ігнорувати правила, створені для «рядового 

складу». 

Трудящі висловлювалися проти місцевих «культиків». Так, громадяни обурювалися 

позицією газети «Крымская правда», котра опублікувала передову статтю «Из речи 

товарища Комяхова» – першого секретаря обкому, миколаївськими обласними газетами, які 

багато місця приділяли промовам секретаря обкому В. Маленкіна (неодмінно з портретами) 

[39, арк. 135], тощо. 

Критичні настрої в суспільстві щодо бюрократії ставали небезпечними для режиму. 

М. Восленський писав, що «лише терміновими заходами … величезного Ідеологічного 

відділу ЦК КПРС ... вдалося не допустити загрозу перетворення номенклатурника на 

усвідомлений радянською літературою і тим самим її читачами образ» [4, с. 144]. Надалі 

порятунок престижу чиновників вимагав від влади постійних зусиль, бо важко було 

приховувати від населення реальний стан речей. У привілеях для партійно-державних 

функціонерів убачалася несправедливість суспільного ладу. 

На нашу думку, таким шляхом відбувалася номенклатурна структуризація 

суспільства, за критерій якої взято командно-адміністративні принципи, поширені на сферу 

моралі. Формувалася тоталітарна догма індивідуальної підпорядкованості особи владі. 

Привілеї начальства випливали з нав’язаної владою моральної пасивності громадянина. 

Разом із тим номенклатура, котра вивищилася над пересічними членами суспільства, 

була безправною щодо вищої влади. Рядовий чиновник не міг, приміром, як звичайний 

громадянин, провести вихідний чи відпустку, як хотів. Відомий політик і господарник М. 

Байбаков згадував, як через нараду в Л. Кагановича (у неділю) спізнився на власне весілля [5, 

с. 265]. Таким чином, партійно-державні чиновники перебували в складній психологічній 

ситуації, котра ніби сплющувала особистість. Від них вимагалося бути постійно зібраними, 

фізично здоровими, готовими відмовитися від особистого життя і перманентно 

мобілізованими на роботу [5, с. 289]. Напівармійська дисципліна регламентувала діяльність 

номенклатурних утворень. А жорсткість становища ніби передбачала для чиновників 

своєрідні компенсаційні привілеї. 

Період «відлиги» підсилив потяг номенклатури до благ і привілеїв. 1959 р. набув 

розголосу випадок, що стався з другим секретарем ЦК КПРС, колишнім лідером КПУ О. 

Кириченком. Під час інспекторської поїздки півднем УРСР можновладець обладнав для 

резиденції великий теплохід, перетворивши службове відрядження на розважальну 

екскурсію для себе і свити [18, с. 109]. Невдовзі порушника понизили посадою, вивівши з 

Президії ЦК. Але за О. Кириченком було залишено високий номенклатурний статус. Право 

на привілеї та пільги, навіть у разі потрапляння в немилість, як правило, зберігалося, 

гарантувалося відносно благополучне майбутнє [21, с. 357]. 

Отже, апаратна посада не тільки визначала соціальний статус, доважок привілеїв і 
пільг її носія, а й створювала потенційні можливості зловживання службовим становищем та 
зумовлювала безпосередню залежність кожного управлінця від старшого начальника. 
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Механізму протидії цьому явищу тоталітарна система не виробила. Факти незаконних 
учинків номенклатури, використання нею посадових можливостей для самоуправства 
підтверджують властиву недемократичному суспільству відсутність правової системи. 

У документах зафіксовано фінансові зловживання з боку керівників різних рівнів під 
час грошової реформи 1947 р. Системну мережу злочинців було викрито в апаратних 
структурах Сталінської області, голову Єнакіївського міськкому засудили [28, арк. 164]. До 
махінацій під час обміну грошей вдалися 5 членів Чернігівського обкому та їхні сімейства. 
Подібні порушення було зафіксовано в Миколаївській, Харківській областях, в Одесі [39, 
арк. 2]. 

Фінансові зловживання взагалі стали характерною ознакою номенклатури. Згідно з 
офіційними даними, протягом 1961 – 1963 рр. органами КДБ Української РСР було 
розслідувано кримінальні справи щодо «валютчиків» і розкрадачів, із яких було виокремлено 
матеріали на 667 осіб. Серед останніх називалися 12 директорів раднаргоспів, 4 керівники 
підприємств місцевої промисловості, 14 радянсько-партійних працівників, 43 директори 
підприємств, 2 голови колгоспів (усього – 65 осіб) [25, арк. 13-14]. 

Привілейований стан партійно-державних функціонерів породжував тенденцію до 
розвитку корупції в рядах номенклатури. Спричинена кар’єристськими міркуваннями, 
пристрастю до розкошів і владолюбством жадібність послідовно живила цю хворобу в 
надрах самої політичної системи, роблячи її «самокорумпованою, такою, що невгамовно 
плодоносить привілеями та паразитичними функціями» [8, с. 240]. Часто грубим 
обходженням із громадянами функціонер тільки демонстрував свій фактичний статус, 
номенклатурну значущість і справжню, хай і протизаконну, компетенцію належного до 
привілейованої касти чиновника. Показуючи жагу до користування розкошами, апаратники 
керувалися не тільки звичайною людською слабкістю чи спокусами, а й тим, що їм, носіям 
влади, була органічно притаманна потреба втілювати «свій блиск, могутність і, понад усе, 
магію управління людьми, мистецтво, доступне тільки таким от істотам особливого ґатунку» 
[8, с. 240]. 

Отже, повоєнне двадцятиріччя засвідчило формування республіканської 
номенклатури, яка відрізнялася від довоєнних управлінців більшою свободою дій, що 
базувалася на послабленні контролю з боку центру, зменшенні загрози репресій та покарання 
за зловживання владою, переконанні стосовно власного права на сваволю. 

Таким чином, соціальні переваги партійно-державної номенклатури в 1945 – 1964 рр. 
стали органічною складовою політичного режиму, котрий тримався на командно-
адміністративних засадах. Спираючись на чиновницько-апаратні структури, влада всіляко 
заохочувала привілейоване становище функціонерів, оскільки цим умотивовувалася 
підтримка останніми того курсу, що його втілювала в життя Комуністична партія. 

Як бачимо, верства управлінців вивищила себе в суспільстві надзвичайним статусом. 
Номенклатурні працівники постійно турбувалися про захист свого привілейованого стану. 
Бюрократичні службовці оточили себе завищеними щодо пересічних громадян нормами 
матеріального та фінансового забезпечення. Преференції апаратників не афішувалися, однак 
трактувалися як природний супровід їхньої належності до правлячих груп. Служіння 
народові, котрому нібито присвячували життя функціонери, мало компенсуватися 
забезпеченням для останніх кращих умов життя. 

Бажання апаратників жити краще від інших в умовах номенклатурної системи 

вилилося в мало контрольоване зловживання владою. Чиновництво відмежувалося від 

населення матеріальними та моральними перевагами, виокремившись у пануючу верству. 

Зловживання владою та неписане правило першочергового користування суспільним 

багатством трактувалися номенклатурою як природний чинник, визначений характером 

компартійної диктатури. 
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Киридон П.В. Особенности повседневной жизни представителей правящей 

номенклатуры Украинской ССР послевоенного двадцатилетия. 

В материалах статьи рассматриваются вопросы, касающиеся характеристик и 

особенностей повседневнойжизни партийно-государственной номенклатуры вертушки 

правящего большевистского режима Укаинской ССР в его послевоенном формате. Её 

имидж на словах основывался на фактах привилегированного положення этой социальной 

прослойки и её места в тогдашней структуре общества, а на деле исповедывал 

общественное неравенство граждан, утверждающее нигде не фиксированные преференции 

чиновников в социалистическом государстве. Такие характеристики исходили как из 

унаследованного номенклатурой в предыдущие годы страха, так и от неуверенности в 

нынешнем положении. Повествуется об особенностях новой стратеги поведения правящей 

верхушки в новое послевоенное время, учитывая ту эволюционную ситуацию, которую 

переживала республика в условиях попыток реформаторского обновления в условиях 

перехода от позднего сталинизма к либеральной хрущевской демократии второй половины 

1950-х – начала 1960-х годов. Характеризуются как признаки привилегированости 

категории аппартачиков, так и влияние реформаторских усилий политического режима. 

Ключевые слова: Украинская ССР, партийно-государственная номенклатура, 

правящий апарат, поздний сталинизм, Хрущевские реформы, имидж, финансовое 

обеспечение. 

 

Kyrydon P.V. Peculiarities of daily life of the ruling nomenclature in Ukrainian SSR 

postwar twentieth. 

The article raised questions concerning the characteristics and features of daily life the 

party-state nomenklatura elite ruling Bolshevik regime of Ukrainian SSR in its postwar format. We 

are talking about features of the behavioral strategies of the ruling elite in the new post-war day in 

view of the situation that is experienced in the country undergoing evolutionary changes and 

updates in the transition from the late Stalinism to liberal Khrushchev’s democracy of the second 

half 1950s - early 1960s. It is shown signs of privilege hardware category in a variety of forms and 

the impact of reform measures regime, gives examples of ineffectiveness of attempts to change the 

nature of society, that has been built up in previous years and brought up on the ideas of 

communism. The aim was put investigate the effect of the principles of the socialist system in the 

organic process of social inequalities in socialist society society. By examples of daily life of 
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postwar Ukrainian society shows the inability of reform efforts of the political leadership to achieve 

social change. The social and material benefits of the party-state nomenclature in the Ukrainian 

SSR distinguished it in society. This created the preconditions for social discontent of workers, 

which proved in the postwar decades in the form of criticism of the current regime at speeches and 

meetings of workers. The article refers to the rejection of the people of criminal offenses like 

corruption, abuse of democracy, ignoring Soviet laws among the ruling nomenklatura.  

Key words: Ukrainian SSR, the party-state nomenclature, the ruling apparatus, daily life, 

late Stalinism, Khrushchev's reforms, financing, image. 
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О.М. Скрипник 
 

ІСТОРІЯ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ У 

РАМКАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ СУСІДСТВА 
 

У даній статті досліджено причини виникнення Європейської політики сусідства. 

Охарактеризовано причини поширення Європейської політики сусідства на Україну. 

Визначено основні напрямки співпраці України з Європейським Союзом в рамках даної 

політики, також які зміни відбулися у різних сферах розвитку нашої держави внаслідок дії 

Європейської політики сусідства. Зроблено висновок про те, що ЄПС мала ряд недоліків, не 

влаштовувала ряд країн ЄС, зокрема Польщу, та не відкривала для України тих 

можливостей яких потребувала наша держава. 

Ключові слова: Європейська політика сусідства, інтеграція, Європейський Союз, 

Україна, Чорноморська синергія, демократія. 

 
З перших років незалежності України одним із напрямів її зовнішньої політики стає 

інтеграція до Європейського Союзу. Проте протягом певного періоду відносини між 
сторонами не відзначались динамізмом та далекоглядністю. Вони зміцнювалися але не 
розвивалися і рух України в напрямку Європейського Союзу був не надто помітним для 
українців. Але з початком 2000-х років ці відносини вийшли на новий рівень, що було 
спричинено і як змінами в Україні, так і змінами в інтеграційній політиці ЄС. Саме за таких 
обставин і виникає Європейська політика сусідства (ЄПС) в рамках якої з 2004 р. по 2009 р. 
відбувалося співробітництво України з ЄС. ЄПС стала тією програмою, яка наблизила 
Україну до Європейського Союзу, а недоліки цієї програми посприяли виникненню 
ініціативи Східне партнерство, в рамках якої сьогодні наша держава співпрацює з ЄС. 

Метою дослідження є всебічний аналіз історії співпраці України із Європейським 
Союзом в рамках Європейської політики сусідства. 

Історіографія з даної проблематики представлена дослідженням Т. В. Сидорук [1] в 
якому авторка аналізує позиції країн-членів ЄС щодо концептуальних засад східної політики 
Євросоюзу, та стверджує про відсутність чіткої узгодженої стратегії ЄС на східному 
напрямку. О. Ковальський загалом аналізує Європейську політику сусідства по відношенню 
до всіх країн учасників [2]. Також дану проблематику у своїх дослідженнях висвітлювали 
О. Красівський [3], та Л. Линкявичюс [4]. 

Двосторонні відносини Україна – ЄС розпочалися у 1994 р. підписанням Угоди про 

партнерство та співробітництво терміном на 10 років. Дана Угода набрала чинності в 1998 р. 

Пізніше, у 2002 р., був проголошений курс України на євроінтеграцію, що знайшло 

підтвердження у Посланні Президента України Верховній Раді України «Європейський 

вибір. Концептуальні основи стратегії економічного та соціального розвитку України на 

2002 – 2011 рр.» [5]. У даному документі зазначалася низка практичних кроків щодо питань 

європейської інтеграції, які потрібно вважати орієнтирами України щодо її європейського 
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вибору, а саме: отримання Україною членства в Світовій організації торгівлі (СОТ), 

проведення переговорів та підписання Угоди про Асоціацію (УА), створення Зони вільної 

торгівлі (ЗВТ) та справжніх передумов вступу до ЄС [5].  

Важливим став 2004 рік, адже Європейський Союз розширив свої кордони, а Україна 

опинилась у безпосередній близькості до нього. Таким чином, зросла необхідність 

поглиблювати двосторонні відносини. Для ЄС, передусім, задля зміцнення безпеки 

новопосталих кордонів, а для України – задля створення важеля противаги Росії.  

«Помаранчева революція», яка відбулася наприкінці 2004 року дала ще більший 

поштовх до співпраці з ЄС. Адже дану подію слід оцінювати як демократичний прорив, тому 

що засоби масової інформації позбулися тиску з боку уряду, а суспільство зазнало відчутних 

результатів громадської активності. На фоні цих подій інтенсифікувалися відносини України 

з ЄС, це насамперед проявлялося в тому, що у 2004 р. Україна стала однією з країн-членів 

Європейської політики сусідства [3, с.191]. 

Щодо країн ЄС то вони по різному оцінювали події в Україні. Однак, беззаперечним є 

той факт, що в той час відбулося безпрецедентне зростання інтересу до України з боку 

світової спільноти в цілому та ЄС зокрема. Високі посадовці Євросоюзу особисто взяли 

участь у врегулюванні складної політичної ситуації. Знову ж таки, по-різному можна 

оцінювати значимість їхнього внеску, хоча робили вони це системно і навіть самовіддано. 

Україна на деякий час посіла провідне місце у їхньому напруженому та щільному графіку 

візитів та зустрічей. Така увага була невипадковою. Насамперед тому, що в ЄС завжди з 

інтересом ставилися до заяв Києва про бажання інтегруватися до Євросоюзу [6, с.4]. 

Зокрема керівник зовнішньої політики ЄС Хавєр Салана і комісар зовнішніх зносин 

Беніта Ферреро-Уолднер стверджували, що Україна зробила «стратегічний вибір» на користь 

реформ, а інавгурація В. Ющенка відкрила нові можливості, тому «необхідно знайти 

правильні дії для підтримки цього вибору в конкретні терміни» [4, с.68]. Проте ЄС 

відмовився розглядати Україну як потенційну державу-члена. 

У 2005 р. президент В. Ющенко офіційно підкреслив, що Україна не відчуває себе 

адресатом ЄПС у тій формі, в якій вона була запропонована в 2003 р. [3, с.191], але не 

зважаючи на це, 21 лютого 2005 р. було підписано План дій Україна – ЄС, який став 

інструментом реалізації ЄПС і визначив пріоритетні сфери двосторонньої співпраці. Серед 

них: подальше зміцнення стабільності та ефективності інститутів, що гарантують 

демократію та верховенство закону, забезпечення демократичних виборів, свободи ЗМІ та 

свободи слова.  

Уже наприкінці 2005 р. зарубіжні аналітики та експерти фіксували в Україні значний 

прогрес у чотирьох сферах: виборчому процесі, незалежних ЗМІ, громадянському 

суспільстві та правовій системі, що сприяло поглибленню відносин із Євросоюзом [7, с.47].  

Таким чином, проглядався взаємозв’язок між розвитком демократії в Україні та 

прискоренням процесу європейської інтеграції України. Проте після такого сильного 

проєвропейського старту до демократії у 2005 році в подальшому цей рух в Україні, на жаль, 

не відзначився стрімкістю. 

Слід зауважити, що ще починаючи з 2004 р., коли Польща стала членом ЄС, вона 

розпочала активно розвивати східну політику ЄС щодо України, однак Європейський Союз 

переважно ігнорував її спроби, тому що вони не задовольняли позицію всіх країн-членів. У 

2006 – 2007 рр. польські урядові структури підготували для Брюсселя такі документи: 

«Європейська політика сусідства – Східний вимір» та «Відносини ЄС – Україна: польські 

пропозиції», в яких, зокрема, наголошувалось, що формат Європейської політики сусідства є 

незадовільним, оскільки вона об’єднує держави різних в історичному, географічному і 

цивілізаційному відношеннях регіонів (Східна Європа та Північна Африка). Тоді як східні 

сусіди ЄС є європейськими сусідами, європейськими державами, сусіди на півдні – сусідами 

Євросоюзу, але не європейськими державами. До того ж Польща вимагала рівноваги у 

фінансуванні східного і південного напрямів політики сусідства. У квітні 2008 р. спікер 

польського Сейму Б. Коморовський розкритикував той факт, що 70% коштів на здійснення 
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політики сусідства прямують на південь [1, с.321]. 
Загалом потрібно зауважити що Польща ще навіть до вступу в Європейський Союз 

активно відстоювала євроінтеграційні інтереси України. Про це може свідчити той факт, що 
коли голова Європейської комісії Романо Проді в одному із інтерв’ю 2002 року піддав 
гострій критиці європейські інтеграційні перспективи України, зауваживши, що 
«новозеландці, як і українці, можуть вважати себе європейцями, але це не дає їм підстави на 
вступ до ЄС» [8, с.348] поляки у відповідь подарували Р. Проді книгу Нормана Девіса 
«Історія Європи», на сторінках якої переконливо доводиться належність історії України до 
історії Європи. І не дивлячись на такий скептицизм Україна із 2004 по 2006 роки поступово 
залучається до євроінтеграційних програм. 

Щодо регіональних програм які розроблялися в рамках ЄПС то Україна була 
включена в ці процеси через Європейську політику сусідства із 2006 р. Також в 2006 році 
Єврокомісія запропонувала Україні нові розширені договори, які включали переговори про 
зону вільної торгівлі з метою зміцнення економічної інтеграції між Україною та ЄС. 

Проте деякі аналітики ще тоді стверджували, що Україні не слід більше брати участь в 
ЄПС, в першу чергу тому, що більшість членів ініціативи не знаходяться на географічній 
території Європи. Як вказав Чарльз Грант (директор і один із засновників британського 
Центру європейських реформ), участь України в ЄПС слід продовжувати за умови, якщо їй 
наддадуть статус, який відрізнятиметься від статусу членів ЄПС, які знаходяться поза 
Європою і тому не мають юридичного права вступити в ЄС згідно з Римською угодою 1957 
р. Географічний поділ членів ЄПС засвідчує той факт, що політика ЄС по відношенню до 
України не являлася досить продуманою [4, с.71]. 

Ще одним важливим етапом розвитку політики ЄС на Сході, зокрема з Україною, але 
поза рамками ЄПС, стало введення в дію Чорноморської синергії. Відповідну Комунікацію 
«Чорноморська синергія – нова ініціатива регіонального співробітництва» було видано 
Європейською Комісією 11 квітня 2007 року. Після ініціативи «Північного виміру», 
розробленої у 1999 році, Чорноморська синергія стала першою спробою ЄС, спрямованою на 
створення регіонального формату політичного діалогу між ЄС і країнами на Сході Європи, 
як доповнення до наявних двосторонніх відносин. Чорноморську синергію було оформлено 
як ініціативу ЄС після приєднання до останнього у січні 2007 року нових чорноморських 
країн-членів, Румунії і Болгарії, а також унаслідок зростання стратегічного значення регіону 
для ЄС у сферах регіональної безпеки, економічного співробітництва, енергетичної безпеки, 
транспортних комунікацій, міграційного врегулювання та екологічного захисту. Однак, ця 
ініціатива також передбачає залучення Росії та Туреччини – країн, які не належать до 
партнерів по ЄПС [9,с.10]. Отже, її не можна назвати «відгалуженням ЄПС у Східній 
Європі». 

Чорноморська синергія, як було зазначено в «Спільній заяві міністрів закордонних 
справ країн Європейського Союзу та великого Чорноморського регіону», підготовленій за 
результатами зустрічі в Києві 14 лютого 2008 року, мала сприяти активнішому залученню 
ЄС до регіону. Але вже протягом двох років свого існування Чорноморська синергія не мала 
значних успіхів у розвитку. Крім того, Чорноморська синергія не вирішувала головного 
завдання ЄПС – створення простору стабільності і процвітання, адже всі країни-учасниці час 
від часу мали абсолютно різні й суперечливі погляди на розвиток регіону. У звіті 
Європейської Комісії про перший рік виконання ініціативи «Чорноморська синергія» від 19 
червня 2008 року однією із причин неуспішності нової ініціативи названо складну структуру 
регіону та неоднорідність його оточення [9,с.11].  

Спробою більш радикальних реформ можуть виглядати ініціативи 2008 р. зі 

створення Союзу для Середземномор’я та Східного партнерства. Однак, не дивлячись на 

зацікавленість держав-членів ЄС (у першому випадку – Франції, а в другому – Польщі та 

Швеції), вона також не була успішною. Європейський Союз у черговий раз не спромігся 

серйозним чином переглянути концептуальні недоліки ЄПС, що пов’язано з цілою низкою 

причин, а головним чином – з відсутністю спільного бачення відносин з різними групами 

сусідніх країн серед держав-членів ЄС [10, с.48].  
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Тим не менш, слід зауважити, що за словами Європейського комісара із зовнішніх 

відносин і європейської політики сусідства Беніти Ферреро-Вальднер, «ЄПС не є політикою 

розширення. Вона не закриває дверей європейським країнам, які в майбутньому можуть 

побажати стати членами ЄС, але вона також не передбачає і конкретну перспективу вступу» 

[9, с.11].  

Європейський Союз, на той час, не мав наміру розширюватися за рахунок сусідніх 

країн, проте політика ЄПС стимулювала сусідні з ЄС країни до змін в економіці, державному 

управлінні, торгівлі та в інших сферах, адже практичні вигоди перспективного членства в ЄС 

були доведені успішним переходом Польщі, Балтійських країн та інших нових членів ЄС. 

Оскільки процес попередньої стадії вступу в ЄС почався, він створив сильну мотивацію і 

рішучість в країнах-кандидатах, особливо в сусідніх країнах, здійснювати політичні та 

економічні реформи. Із самого початку, однією з центральних цілей об'єднання Європи було 

забезпечення миру в Європі. У цьому відношенні, розширення було одним з найуспішніших 

політик ЄС. Навіть якщо в Україні розуміли, що прийняття норм ЄС потрібне для країни у 

будь-якому випадку, наявність перспективи членства все ж створила стимул унікальної сили. 

Статус кандидата також надавав дуже конкретну економічну вигоду, таку як збільшення 

іноземних інвестицій і зовнішньої торгівлі, які стимулювалися підвищенням політичної 

стабільності і верховенства закону [4, с.66]. 

Слід окремо наголосити, що ЄПС не влаштовувала Україну, адже, поза сумнівом, 

Україну не можна назвати сусідом Європи, бо вона, власне, є частиною Європи. Україна 

зробила багато значних кроків на шляху європейської інтеграції і для продовження цього 

процесу єдиних рамок ЄПС було вже недостатньо. Тому гостро постала необхідність 

виокремлення південного і східного напрямків ЄПС. Східний напрямок мав визначити 

європейську ідентичність східних партнерів, сформувати двосторонні відносини та 

багатостороннє співробітництво, які б відрізнялися від південного напрямку ЄПС і 

враховували особливості Східної Європи та Південного Кавказу [9, с.12]. 

Досить посередні результати, які були досягнуті у період з 2004 року в рамках ЄПС, 

викликали до життя нові ініціативи. За словами директора департаменту ЄС Міністерства 

закордонних справ України Павла Клімкіна, «ЄС чітко розуміє, що Європейська політика 

сусідства в багатьох аспектах не спрацьовує, через це ЄС потребує нову політику, що матиме 

нові механізми, які будуть ефективнішими з метою наближення країн-партнерів до ЄС» [11]. 

Європейська політика сусідства – партнерство заради реформ із південними та 

східними країнами-сусідами ЄС – принесла відчутні та конкретні результати. Вона 

дозволила істотно поглибити стосунки Союзу із кількома найближчими сусідами (пропозиції 

ЄПС були спрямовані до Алжиру, Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Єгипту, Грузії, Ізраїлю, 

Йорданії, Лівану, Лівії, Марокко, Молдови, Палестинської автономії, Сирії, Тунісу та 

України). Європейська політика сусідства функціонувала за принципом диференціації, який 

дозволяв країнам, що прагнуть глибшої співпраці з ЄС, досягти цієї співпраці. ЄПС подолала 

межі класичної політичної співпраці. Вона містила у собі елементи економічної інтеграції, а 

також програму підтримки реформ, спрямованих на стимулювання економічного та 

соціального розвитку. Інструментом реалізації цих реформ був План дій, що узгоджувався 

спільно ЄС та країною-сусідом, розрахований на 3 – 5 років та містив конкретні зобов'язання 

із забезпечення економічної модернізації, зміцнення верховенства права, демократії і 

шанування прав людини, а також із співпраці щодо ключових цілей зовнішньої політики [2, 

с.28]. Проте з часом вона вичерпала себе, адже деякі країни, насамперед Україна, прагнули 

більшого ніж просто «сусідство» з Європейським Союзом. 

Саме за таких умов європейська політика сусідства стала одним із найбільш 

суперечливих напрямків у зовнішній політиці Євросоюзу. Адже ця політика сформульована 

свого часу як відповідь на хвилю розширення ЄС окреслила коло сусідів Європи, а також 

встановила кордони її геополітичної та культурної взаємодії [12, с.329]. 

Таким чином, Європейська політика сусідства, яка була започаткована 2004 року 

Європейським Союзом у зв’язку з безпрецедентно великим розширенням для налагодження 
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нового рівня відносин з країнами – новими сусідами ЄС та уникнення утворення ліній 

розподілу в Європі, включила до свого складу східний та південний вимір зовнішньої 

політики ЄС. Формат Європейської політики сусідства був незадовільним, оскільки вона 

об’єднувала держави різних в історичному, географічному і цивілізаційному відношеннях 

регіонів. Ця політика установила загальну стратегію для сусідніх країн з метою створення 

так званого «кола друзів» навколо Союзу. Тому, і Україна, і, скажімо, Алжир опинились 

об’єднаними однаковим за суттю підходом Євросоюзу в побудові подальших відносин. 

Враховуючи, що така ситуація не зовсім влаштовувала Україну з огляду на її прагнення 

вступу до ЄС (а ЄПС не передбачала членства), Україна неодноразово зверталася до ЄС з 

пропозицією започаткувати диференційований підхід до різних країн-учасниць ЄПС з 

урахуванням особливостей їхніх прагнень і вже зроблених спільних кроків у двосторонніх 

відносинах. Саме тому у 2008 році з’являється нова інтеграційна програма – Програма 

Східного партнерства. 
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Скрипник Е.Н. История сотрудничества Украины с Европейским Союзом в 

рамках Европейской Политики Соседства. 

В данной статье исследованы причины возникновения Европейской политики 

соседства. Охарактеризованы причины распространения Европейской политики соседства 

на Украину. Определены основные направления сотрудничества Украины с Европейским 

Союзом в рамках данной политики, также какие изменения произошли в разных сферах 

развития нашего государства в результате действия Европейской политики соседства. 

Сделан вывод о том, что ЕПС имела ряд недостатков, не устраивала ряд стран ЕС, в 

частности Польшу, но не открывала для Украины тех возможностей в которых нуждалась 

наша страна. 

Ключевые слова: Европейская политика соседства, интеграция, Европейский Союз, 

Украина, Черноморская синергия, демократия. 

 

Skrypnyk O.М. History of Ukraine and European Union relations within the European 

Neighbourhood Policy. 

In this article explores the causes of the European Neighbourhood Policy. Characterized 

reasons for the spread of the European Neighbourhood Policy in Ukraine. To determine the main 

directions of cooperation between Ukraine and the EU in the framework of this policy, and what 

changes have occurred in different areas of our country as a result of the European Neighbourhood 

Policy. It is concluded that the ENP had a number of imperfections, not happy with a number of EU 

countries, including Poland and Ukraine did not open for the opportunities which our country 

needed. 

Keywords: European Neighbourhood Policy, integration, European Union, Ukraine, the 

Black Sea Synergy, democracy. 
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ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 
 

УДК 94(398) 

 

В. В. Гордієнко, Г. М. Гордієнко 
 

ЕСТЕТИКА ВІЗАНТІЙСЬКОГО ПРИДВОРНОГО ЦЕРЕМОНІАЛУ 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КОНЦЕПЦІЇ ПОТЕСТАРНОЇ ІМАГОЛОГІЇ 
 

У статті розглянуто естетичний аспект візантійського церемоніалу на основі 

методологічних підходів потестарної імагології. Охарактеризовано когнітивні можливості 

потестарної імагології при вивченні феномену влади. З’ясовано зміст провідних функцій 

системи придворних ритуалів. Особлива увага приділяється вербальним і предметним 

потестарним символам. Висвітлено елементи церемоній і ритуалів, які утверджували 

сакральний характер влади візантійського імператора. Проаналізовано естетику візуальних 

і слухових компонентів придворних церемоній. Встановлено характер емоційних реакцій 

об’єктів церемоніалу. 

Ключові слова: естетика, церемоніал, ритуал, потестарна імагологія, образ влади, 

василевс, емоції. 

 

Візантійський придворний церемоніал віддавна привертає увагу фахівців з різних 

галузей гуманітаристики. Медієвісти ще в ХІХ столітті сформулювали основи теорії 

імператорської влади у Візантії, дали ґрунтовну характеристику її соціальним, політичним і 

релігійним підставам. Історики встановили ґенезу імператорської влади у Другому Римі та її 

символіки. Зовнішні атрибути імператорської влади у Візантії були предметом аналізу 

культурологів, мистецтвознавців, релігієзнавців. Нагромаджено значний комплекс знань про 

візантійський придворний церемоніал. Водночас, процес поглиблення знань з політичної 

історії Візантійської імперії триває. Нині дослідження в цій сфері здійснюються на основі 

синтезу дослідницьких практик і методологічних підходів різних наук. Саме завдяки 

поєднанню таких наук, як політологія, історія, державознавство, право й іміджологія 

виникла унікальна методологія й напрям сучасної історіографії – потестарна імагологія.  

Предметним полем досліджень для потестарної імагології є образи влади, які 

розглядаються як комунікативний аспект влади. Історики, що працюють у галузі потестарної 

імагології, передусім, досліджують різні образи влади як унікальне спілкування, під час 

якого відбувається визнання або заперечення легітимності існуючої системи політичної 

організації суспільства. В пануючих образах влади вміщуються ідеали правління, іншими 

словами – чого хочуть, або чого не бажають від правителя як панівні групи, так і 

пригноблені класи й верстви. Звісно, такого роду спілкування можливе, переважно в 

символічній формі, особливо ж, у межах середньовічної християнської культури. Російський 

представник потестарної імагології С. В. Санніков визначає «потестарний символ» «… як 

створюваний і підтримуваний суспільством (нормами звичаєвого права) умовний образ, 

відрізняючий знак, який використовується в особливому процедурному порядку, і який 

представляє собою видиме, або чутне культурно-ціннісне утворення (якому суб’єкт права 

надає особливий смисл, пов’язаний з відносинами влади й підкорення в соціальній ієрархії), 

виступаючі засобом легітимації верховної влади» [14, с.64].  

Світ образів влади й політичних символів, практично, безмежний. Тут можна 

виділити «…як створені людиною тексти, зображення, ритуали й артефакти, так і природні 

(але, звісно, осмислені культурою) елементи ландшафту, тварини, птахи, рослини й навіть… 

небесні світила» [5, с.19]. 

Засобами комунікації влади й народу в середньовічній Європі, й, зокрема у Візантії, 

були крім окремих ритуалів, зображень та предметів, складні, урочисті й піднесені церемонії. 
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Візантійські церемонії вражали сучасників, особливо, іноземців, а після падіння імперії, 

зазнали рецепції в придворній культурі багатьох країн. Отож, поява нового дослідницького 

підходу зумовлює наукову актуальність візантійського церемоніалу. Нова методологія 

потестарної імагології дає можливість глибше його проаналізувати й істотно удосконалити 

історичну реконструкцію системи державної влади Візантії. 

Візантійський церемоніал детально описаний російським істориком Д. Ф. Беляєвим 

ще наприкінці ХІХ ст. [1] Багато уваги характеристиці придворному церемоніалові «Імперії 

ромеїв» в пізньому середньовіччі приділяє М. А. Поляковська [12]. Про політичний зміст 

придворних церемоній писав відомий візантиніст А. П. Каждан [7]. А югославський вчений 

Г. А. Острогорський ґрунтовно проаналізував еволюцію церемонії коронації василевса 

упродовж трьох історичних періодів Візантійської імперії [11]. Приклади застосування 

методології потестарної імагології для аналізу системи владних відносин містяться у працях 

російських істориків М. А. Бойцова [5; 6] і С. В. Саннікова [13; 14]. 

Уважне вивчення робіт відомих дослідників візантійського церемоніалу наводить на 

думку про необхідність більшої уваги до його естетичного аспекту. Адже краса й 

довершеність ритуалу має емоційну реакцію учасників і глядачів, з допомогою якої 

відбувається закріплення образу влади. Таким чином, об’єктом нашої розвідки буде 

візантійський церемоніал, а предметом – естетична складова церемоніалу у формуванні 

образів влади. Мета роботи – вивчити вплив естетичних аспектів церемоніалу на закріплення 

й поширення образу влади серед підданих. Для досягнення мети ми наміряємося 

охарактеризувати деякі церемонії візантійського двору, виявити провідну місію 

візантійського церемоніалу, з’ясувати специфіку естетики візуальних, слухових та інших 

компонентів візантійського церемоніалу та їх вплив на емоції й почуття учасників і глядачів 

з допомогою методології потестарної імагології. 

Згідно з сучасним науковим баченням, церемоніал є усталеною системою ритуалів 

презентації влади, яка упродовж тривалого часу набула рис традиційності. На території всієї 

Європи палацовий церемоніал містив як елементи Давнього Риму, так й елементи 

християнства, а в Західній Європі – ще й германські компоненти. Аналізуючи візантійський 

церемоніал як форму презентації влади, можна виявити в ньому цілу низку функцій: 

політичну, ідеологічну, соціальну, морально-етичну, а також й естетичну. Крім цього, як 

стверджував Л. П. Карсавін: «З розкриттям символу й пошуком його поєднується відчуття 

чогось таємничого, містичного, і сам символ набуває містичного характеру» [9, с.163]. 

Репрезентація візантійського імператора у складних придворних церемоніях за 

тисячолітню історію імперії набула великого розмаїття форм. Марк Блок писав: «…люди 

вірили, що священні дії, предмети й особи не тільки володіють владою над загробним світом, 

але й наділені силою, здатною впливати на хід подій у світі земному; силу цю люди уявляли 

собі так конкретно, що навіть міркували про її вагу» [4, с.151]. Візантиністи ще в ХІХ ст. 

встановили, що церемоніал був спрямований на утвердження ідеї величі імперії й торжества 

імператорської влади, він формував уявлення про харизматичний ідеал правителя. Ці 

політичні функції виконувалися церемоніалом незалежно від того, який саме вид церемонії 

здійснювався (коронація, звичайний «вихід» імператора, весілля, прийом іноземних послів, 

участь у богослужінні). Церемоніал значною мірою був спрямований на те, щоб утвердити 

сакральний образ влади, акцентувати увагу на тому, що імператор наділений невидимими 

зв’язками з трансцендентним і займає проміжне місце між Богом і своїми підданими. За 

словами М. В. Бібікова, візантійські імператори «… для своїх сучасників і потомків були 

носіями ідеї, влади – сакральної, божественної, святої; носіями ідеї влади великих 

василевсів» [3, с.51].  

Вже церемонія коронації була спрямована на формування сакрального образу 

імператора. Ритуал помазання миром і виголошення хором «Свят !» й «Аксіос !» виражав 

набуття імператором у результаті проведення церемонії коронації унікальних владних рис та 

особливої місії. Щоденне повторювання інших ритуалів сприяло формуванню міфічного 

ставлення до імператорської влади й до самої імперії. Можна стверджувати, що у 
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візантійському церемоніалі політична функція підноситься до міфологічного й релігійного 

рівня. А. П. Каждан стверджував: «Василевс – сакральна фігура, його житло – священний 

палац, його одяг, як і палац – священний. Золото й особливо пурпур служили символами 

величі імператора; він сидів на пурпурових подушках, підписувався пурпуровим чорнилом, і 

тільки він один міг одягати пурпурові чобітки. Поява государя перед натовпом 

перетворювалася в обряд: заздалегідь передбачалось, де мають стояти зустрічаючі його 

городяни та якими саме славослів’ями вони повинні його вітати. Культ імператора складав 

один із суттєвих елементів державної релігії» [7, с.105]. Відповідно, імператор, традиційно 

зображався з німбом над головою, що означало вічність його існування як ідеї, як сили [8, 

с.155]. 

Візантійський імператор виконував три функції: репрезентативну, екзекутивну й 

адміністративно-законодавчу. Василевс, передусім, виконував репрезентативну місію – 

представляти всю Візантійську імперію. Матеріально-чуттєвий образ імператора мав 

символізувати приховану силу держави. Увесь комплекс ритулів був спрямований на те, щоб 

піддані відчували містичний зв’язок імператора з Господом. Його постать постійно 

підносилась над простими смертними: під час церемонії прийому послів він сидів на троні 

висотою близько двох метрів, або між колонами наче статуя.  

Слід зазначити, що образ василевса як живого бога доповнювався елементами 

християнського смирення. Так, під час церемоній, одягнений в урочистий одяг і в короні, 

василевс крім потестарного символу «держави» у правій руці, у лівій тримав «акакій» – 

шовковий мішечок з пилом, який символізував тлінність буття. Про смерть імператорові 

нагадував також і звичай невдовзі після сходження на престол вибирати собі мармур для 

саркофага. Хроністи повідомляють про випадки, коли після військової перемоги василевс 

повертався до столиці, але тріумфальну ходу війська очолював не імператор на колісниці, 

запряженій білими кіньми, а ікона Богоматері, яку везли на цій колісниці. Мешканці 

Константинополя уславляли Богородицю, яка, як вони вважали, забезпечила перемогу 

імператорському війську. Крім цього, імператори мусили щороку, наслідуючи Христа, 

здійснювати обряд омовіння ніг кільком столичним жебракам. Загалом, придворні церемонії 

були розраховані, передусім на почуття захоплення і здивування, але провідним в 

церемоніях була репрезентація василевса як верховне начало з сакральними рисами [15, с.18-

19].  

Візантиністи вирізняють вербальні потестарні символи, зокрема, прикметники при 

згадуванні імператора в актах, в панегіриках, в церковних здравицях, в акламаціях «партій 

цирку» на іподромі, чи в театрі [2]. Так, епітетом «сонце» василевса підносили на космічний 

рівень. 

Крім цього, функціонував обширний комплекс предметних потестарних символів – 

екстер’єру та інтер’єру палацу, королівського штандарту, урочистого одягу, трону і т.п. 

Звісно, особливе місце серед потестарних символів Візантії відводилось 

процесуальним символам – церемоніям. Візантійський церемоніал відтворював традиційну 

для християнського світогляду ієрархічність буття: василевс – аристократично-

бюрократична, церковна й військова еліта – піддані. Представники еліти були діючими 

персонажами всіх церемоній, що створювало враження співучасті в здійсненні влади 

сакральним правителем. У зв’язку з цим еліта чітко відмежовувалася від простого народу – 

підданих, яким відводилась роль глядача придворних церемоній. У церемоніалі глядачі 

повинні були виражати піднесені емоції й захват своїми криками під час імператорських 

виходів тощо. «Соціальне призначення церемоніалу полягало в тому, що він створював 

відчуття стабільності й упевненості в могутності правителя й імперії, гармонії в стосунках 

держави й церкви, єднання василевса й підданого йому народу», – підкреслює 

М. А. Поляковська [12, с.23]. 

Морально-етична функція візантійських придворних церемоній полягала у 

формуванні відповідних норм поведінки та ідеалу «високого стилю» стосунків і спілкування. 

Крім цього, яскрава святковість церемоніальних ритуалів зумовлювала гармонізацію 
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духовного світу глядачів-підданих, викликала піднесені, світлі почуття довіри до світу й до 

людей. Велике значення мала сімейна складова церемоніалу. Участь у церемоніях 

імператриці й дітей імператора сприяла формуванню відчуття причетності до великої родини 

імперії в усіх глядачів. Важливим також було утвердження християнських сімейних 

цінностей і високого статусу візантійської родини. 

Велич і естетична довершеність візантійського церемоніалу вражали варварських 

правителів Західної Європи. Кожен з них мріяв про те, щоб візантійський імператор як 

дарунок і вияв особливої милості надіслав корону, скіпетр, царський одяг, чи звання 

патриція. Про естетику церемоніалу М. А. Поляковська зазначала: «В культурі Візантійської 

імперії такий її сегмент, як церемоніал, мав величезне естетичне наповнення. Багатоцвіття 

парадних одягів, блиск золота в численних прикрасах і в декорі приміщень палацу і церков, 

музика і святковий спів, сяйво світла – все це створювало незвичайної сили естетичний 

вплив. Архітектура імператорських палаців і храмів, фрески й мозаїки, декоративні шовкові 

завіси, були чудовим тлом церемоніальним спектаклям. Святкова риторика включала слово 

як засіб впливу на аудиторію. Словесна естетика енкоміїв здійснювала вплив як на глядачів, 

так і на учасників ритуалу. Церемоніальне видовище було зорієнтоване на якесь співзвуччя в 

його сприйнятті всіма свідками. Це співзвуччя сприйняття церемоніального дійства мало 

відображати гармонійну структуру світу» [12, с.24].  

Щоправда, важливим є й те, що для візантійців було «красивим», тобто, якими були 

уявлення «ромеїв» про естетичне. Так, М. Блок зазначав, що візантійці насміхалися над 

церемонією миропомазання папою римським імператора Карла Великого. У ІХ ст. для них в 

цьому величному обрядові не було нічого піднесеного [4, с.139]. Миропомазання вперше 

стало елементом візантійської церемонії коронації лише у 1204 р. при коронації Феодора І 

Ласкаріса, засновника Нікейської імперії [11, с.39]. Щоправда, Б. А. Успенський, зазначає, 

що у Візантії миропомазання запроваджується в церемонію коронації василевса від середини 

ІХ до середини Х ст. Константинопольський патріарх, який здійснював цей ритуал, таким 

чином уподібнювався папі римському [16, с.26]. Варто наголосити, що церемонія 

миропомазання василевса не означала «таїнства», як це пізніше було в Московії [17, с.15]. 

Естетичність церемоній означає їх красу, довершеність, гармонію, органічність, які 

викликають у глядачів, як і в самих учасників дійства особливі почуття піднесення, 

захоплення, радості й розчулення. В імператорських церемоніях присутні сприймали як 

красу, передусім, розкіш, багатство, блиск, пишність, що для простого смертного було 

абсолютно недоступним. З такої краси візантійці отримували захопливе відчуття 

божественної недосяжності імператора. Розкіш золота й дорогоцінного каміння 

утверджувала враження непорушності влади василевса. Так, Д. Ф. Бєляєв наголошує, що 

навіть при простих, ділових прийомах послів під час щоденних виходів василевс сидів на 

кріслі, оббитому шовком або оксамитом пурпурового кольору, ліворуч від трону, одягнений 

в плащ, обшитий золотою каймою. Коли слід було посилити урочистість церемонії імператор 

виходив у так званій простій короні – «кесарикії» з діамантами та перлами і в золототканому 

плащі, оздобленому по краях перлами й дорогоцінним камінням [1, с.20-21].  

Наймасовішим церемоніальним актом був парастасіс, що мав вигляд організованого 

шикування архонтів по рангах перед імператором. Під час цієї церемонії василевсові 

представлявся увесь корпус придворних чиновників. З допомогою цього дійства 

демонструвалася стабільність і ґрунтовність усієї системи управління імперією. Естетичними 

засобами церемонії були симетрія рядів, кольорова гама вбрання чиновників, звукова 

гармонія. 

Псевдо-Кодін так описує хід церемонії парастасіса. У парадному залі Влахернського 

палацу – триклінії, де на троні сидів василевс, очікуючи початку церемонії, перебували три 

архонти, які виконували функції розпорядників палацового церемоніалу: протовестіарит 

двору, великий етеріарх і примікірій двору. Саме вони мали забезпечити хід церемонії: вхід 

повільним темпом до триклінія відокремлених груп архонтів і шикування їх, згідно зі 

статусом групи в ієрархії рангів і чинів. 
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Розпочинав дійство протовестіарит двору. Йому надавалося право, як 

найголовнішому з розпорядників, запросити до триклінія архонтів найвищого рангу 

(деспотів, севастократорів і кесарів). Наступну групу архонтів запрошував вже нижчий за 

рангом розпорядник – великий етеріарх. За його закликом до триклінія входили й 

шикувалися архонти вищого рангу першого розряду. А примікірій двору мав право 

запросити групу архонтів нижчих рангів першого розряду.  

Стрункі ряди архонтів перед василевсом вирізнялися парадним одягом і особливими 

головними уборами. По формі й оздобленню головного убора, кольору й декору вбрання 

можна було безпомилково визначити статусну групу й ранг чиновника. Чітке розмежування 

й поєднання кольорів у рядах архонтів створювало неповторне візуальне враження, яке 

доповнювалося слуховими асоціаціями. Вся церемонія парастасіса проходила в строгому 

мовчанні. Повільне переміщення архонтів по триклінію, урочиста тиша під час дійства 

посилювали «священну магію моменту». Навіть ритуал передачі до рук василевса жезла-

диканікія відбувався в повній тиші. Його вносив до триклінія і вручав імператорові великий 

примікірій. Тільки після цього до триклінія запрошувалися чиновники другого розряду 

архонтів. Під час церемонії парастасіса часто відбувався прийом іноземних послів. Їх 

вводили, у залежності від значимості для василевса, або після другої групи, або після третьої. 

Це робилося для створення відповідного враження в послів, щоб вони могли відчути 

особливу харизму імператора ромеїв [12, с.250]. 

На думку М. А. Поляковської: «У любому варіанті церемонія парастасіса була 

підкорена ідеї таксиса (порядку). Загальний малюнок ритуалу, закладений у 

церемоніальному дійстві, був по-суті справи неодмінним правилом, азбукою ритуальної 

поведінки архонтів. Усі сценарії «театру влади» мусили проходити в строгій відповідності з 

регламентом – так, як вчора, позавчора, рік, десять і більше років тому. Таксис відповідав 

політичній ідеології з її концептом одвічності імперії та імператорської влади. 

Композиційним центром церемонії парастасіса був імператор: в межах «сценарного поля» 

все було сфокусоване на фігуру василевса. Парастасіс, будучи самостійною церемонією, міг 

бути також складовою частиною любого ритуалу, центром якого був василевс. Шикування 

по рангах всього корпусу архонтів покликане було демонструвати непохитність влади 

імператора» [12, с.254].  

Особливе місце в «церемоніальному спектаклі» відводилося музиці. Згідно з 

методологією потестарної імагології, саме музика забезпечувала репрезентативні слухові 

враження задля створення божественного образу василевса. Більшість придворних церемоній 

передбачали використання музики, як інструментальної (орган, цимбали, труби, флейти), так 

і співу, або їх поєднання. Щоправда, інструментальна музика застосовувалася під час 

церемоній, які відбувалися за межами храму. Кракти, псалти, маістори виконували 

величальні пісні, гімни, акламації. Для цього їх об’єднували в хори. Акламації на честь 

імператора називались «поліхронії», тобто, «многоліття». Якщо кракти – це непрофесійні 

співаки, яких набирали з числа придворних, то псалти були спеціально навченими співаками, 

з яких складалися хори духовенства. Їм доручались для виконання такі акламації як євфимії 

(«прославляння»). Хором керували протопсалт, або доместик хору. Учасники церемоній не 

тільки насолоджувалися звуками музики і співу, але мали можливість споглядати ефектне 

видовище святково вбраних співаків. 

Не останнє місце в естетиці візантійських церемоній відводилося запахам. 

М. А. Бойцов зазначав з цього приводу: «З фігурою властителя пов’язані зовсім особливі 

запахи: вони оточують кожного, хто входить в палац, ними просякнута імператорська 

грамота, їх уловлюють свідки святкової царської процесії» [6, с.15]. «Фіміам» назавжди 

увійшов у світову культуру з образом візантійського василевса. «Курити фіміам» означало 

прославляти імператора. Упродовж тисячолітньої історії Візантії традиція окурювати у 

спеціальних курильницях ароматичних речовин ладану, мірри, кориці, лаврового листа, 

шишок піній, мигдальної олії, нарду під час різноманітних церемоній залишалася незмінною. 
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Олія для лампад, що освітлювала палати палацу, або приміщення храму під час церемоній 

також містила ароматичні речовини, що створювало так званий «палацовий аромат». Так, у 

храмі св. Софії під час свят запалювали сотні лампад, які поширювали особливий аромат. 

Крім цього, під час низки придворних церемоній застосовувалося кадіння. У підвішену на 

кількох ланцюжках металеву чашу вкладали тліюче вугілля, ладан та інші ароматичні 

речовини і спеціальний службовець обходив палати, де відбувалася церемонія, обдаючи 

присутніх димом з неповторним ароматом. Приємний, неземний аромат викликав відчуття 

присутності потойбічного, що посилювало враження божественності влади василевса. 

Сила римських, згодом і візантійських потестарних традицій була настільки 

потужною, що, за словами С. В. Саннікова: «…аналіз потестарно-правової символіки 

германських «варварських королівств» дає численні свідчення рецепції римської потестарної 

символіки, синтезу римських і германських потестарних символів, а також еволюції ряду 

давньогерманських культурно-символічних комплексів, які супроводжували становлення 

ранніх форм королівської влади в германських народів» [17, с.65]. 

Свідчення про враження естетикою придворних церемоній у Константинополі 

містяться в творах Ліутпранда Кремонського. Ось, як він у своєму «Антоподосисі» передає 

діалог імператора Льва VІ Філософа з начальником в’язниці: «… Чи знайомий тобі імператор 

Лев ? «Як, каже той, – можу я пізнати того, кого ніколи толком не бачив і не зміг запам’ятати 

? Адже він виходить до народу, що буває доволі рідко, – я, вглядаючись здалеку, бо ближче 

не можу, бачу якесь чудесне явлення, але не людину…» [10, с.21].  

Ліутпранд Кремонський, оповідаючи про своє перебування в Константинополі в 

якості посла короля італійського Беренгарія не стримується від таких слів як «нечуваний і 

дивовижний прийом», або «приміщення дивовижної величини і краси… Магнавра» [10, 

с.106]. 

Далі йде відомий опис прийому в Магнаврі імператором Костянтином Багрянородним 

Ліутпранда як посла: «… Перед імператорським троном стояло бронзове, але позолочене 

дерево, на гілках якого сиділи птахи різних видів, теж бронзові з позолотою, які співали на 

різні голоси, згідно зі своєю пташиною породою. Імператорський же трон був збудований 

настільки мистецьки, що однієї миті здавався низьким, а наступної – вищим, а слідом за тим 

– піднесеним; [трон цей] як ніби охороняли величезного розміру леви, не знаю з бронзи чи з 

дерева, але покриті золотом; вони били хвостами об землю і, роззявивши пащу, рухливими 

язиками видавали рикання. І, ось спираючись не плечі 2-х євнухів, я був введений туди перед 

лико імператора. Коли при моїй появі леви зарикали, а птахи защебетали, згідно зі своєю 

породою, я не злякався й не здивувався, бо був оповіщений про все це тими, хто добре це 

знав. Отож, тричі поклонившись імператорові, я підняв голову й побачив того, кого раніш 

бачив сидячим на невеликому підвищенні, сидячим майже під самою стелею залу й 

одягненим в інший одяг. Як це сталося я не міг збагнути…» [10, с.107-108]. Ліутпранд 

Кремонський був запрошений на церемонію роздачі імператором грошей і подарунків чинам 

імперії. Цей ритуал справив на лангобардського історика велике враження. Але для нас 

важливим є те, що імператор Костянтин Багрянородний не втримався, щоб не запитати 

посла, чи подобається йому така церемонія ? [10, с.110] Тобто, василевси прекрасно розуміли 

основну місію естетики придворного церемоніалу – вплив на емоції глядача, або учасника 

церемонії.  

Отже, візантійський придворний церемоніал був важливим компонентом системи 

імператорської влади. З його допомогою виконувалася репрезентативна функція василевса. 

Церемоніал був покликаний сформувати враження величі й торжества імператорської влади, 

а також її сакрального характеру. Візуальна композиція системи придворних ритуалів 

вирізнялася гармонією ліній, колориту вбрання, ритмікою зміни елементів. Залучення 

музики й ароматів під час церемоній доповнювало й посилювало їх візуальну красу, 

забезпечувала емоційне сприйняття традиційних ритуалів і з допомогою емоційних реакцій 

утверджувало надлюдський і містичний образ влади.  
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Гордиенко В. В., Гордиенко Г. М. Эстетика византийского придворного 

церемониала через призму концепции потестарной имагологии. 

В статье рассмотрен эстетический аспект византийского церемониала на основе 

методологических подходов потестарного имагологии. Охарактеризованы когнитивные 

возможности потестарной имагологии при изучении феномена власти. Выяснено 

содержание ведущих функций системы придворных ритуалов. Особое внимание уделяется 

вербальным и предметным потестарным символам. Освещены элементы церемоний и 

ритуалов, которые утверждали сакральный характер власти византийского імператора. 

Проанализирована эстетика визуальных и слуховых компонентов придворных церемоний. 

Установлен характер эмоциональных реакций объектов церемониала. 

Ключевые слова: эстетика, церемониал, ритуал, потестарного имагология, образ 

власти, василевс, эмоции. 

 

Hordiyenko V. V, Hordiyenko G.M. Aesthetics of byzantine cort nobility in the light of 

potestary imagology conception. 

In this article aesthetic aspect of Byzantine court nobility on the basis of potestary imagology 

methodological approaches has been considered. The cognitive possibilities of potestary imagology 

in the study of the phenomenon of power has been described. The content of the system of court 

rituals leading functions has been clarified. Particular attention is paid to potestary verbal and 

objects` symbols. Elements of ceremonies and rituals that affirm the sacred character of the power 

of the Byzantine emperor has been illuminated. Aesthetics of court ceremonies visual and acoustic 

components has been analyzed. The character of the nobility objects` emotional responses has been 

defined.  

Key words: aesthetics, nobility, ritual, potestary imagology, authorities image, basileus, 

emotions.  
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З.В. Священко 
 

ПОЛІТИКА СРСР ЩОДО ТУРЕЧЧИНИ ТА ІРАНУ ПІСЛЯ ДРУГОЇ 

СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
 

В статті досліджено особливості політики СРСР щодо Туреччини та Ірану після 

Другої світової війни в контексті геополітичних устремлінь Радянського Союзу: бажання 

отримати бази в Туреччині і в Середземному морі, і доступ до нафти в Ірані. Автор 

аналізує особливості перебігу конфлікту СРСР і Туреччини, звертаючи увагу на маніпуляцію 

радянською стороною правом вірменського і грузинського народів на самовизначення та 

становищем курдів у Туреччині. Наголошується на ролі США і Великобританії, які 

сформували єдину позицію щодо Туреччини, протистояти котрій СРСР було б неможливо. 

Також наголошується, що найгостріша політична боротьба в Ірані розгорнулася навколо 

питання виведення окупаційних військ. Радянський Союз вирішив використати 

азербайджанський і курдський національні рухи для встановлення свого впливу в країні. 

Зроблено висновок, що радянська політика в Туреччині та Ірані зазнала провалу, але 

суттєво вплинула на стосунки між СРСР і недавніми західними союзниками. 

Ключові слова: Туреччина, Іран, СРСР, курдський рух, конфлікт, геополітика.  
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Перемога над нацистською Німеччиною і Японією зробили СРСР великою державою, 

вершителем світового порядку поряд із США і Великобританією. Й. Сталін і його оточення 

могли торжествувати, адже німецький націонал-соціалізм був не лише розгромлений 

фізично, але і оголошений поза законом, в той час як комуністичний СРСР набув світового 

визнання. Не лише комуністи, але і тисячі інтелектуалів та студентів в колоніальній і 

напівколоніальній Азії, Африці і Латинській Америці, в тому числі в Китаї, Індії, Індонезії і 

В'єтнамі, дивились на Й. Сталіна як на безперечний авторитет. 

Та Й. Сталін, не дивлячись на свою комуністичну фразеологію, уже давно вів 

великодержавний курс. Він мислив категоріями початку ХХ ст., категоріями політики в дусі 

Фрідріха Ратцеля і Карла Хаусхофена. Тільки розширення життєвого простору потрібно було 

йому не для блага народу, а для задоволення власного марнославства. Сталін не збирався 

допомагати закордонним комуністичним партіям і рухам в країнах, які лежали за межами 

периметра «сфери впливу», яка була реальна для СРСР. 

Й. Сталін категорично відхилив в 1944 – 1945 рр. заклики болгарських і югославських 

комуністів надати допомогу комуністам Греції, які розпочали громадянську війну з урядом 

грецького короля. 

Він, однак, розраховував, що США підуть йому на поступки в інших питаннях: він 

хотів отримати бази в Туреччині і в Середземному морі, і доступ до нафти в Ірані. Й. Сталін 

також надіявся, що англо-американські протиріччя, а можливо і післявоєнна економічна 

криза примусять США забрати війська із Європи. Тоді СРСР зміг би не лише закріпити свій 

контроль над Східною Європою і окупованою частиною Німеччини, але і поширити свою 

сферу впливу на іншу частину Німеччини, а також на Францію і Італію, де діяли могутні 

компартії. Саме цим і була зумовлена участь СРСР в окремих локальних війнах і конфліктах 

після завершення Другої світової війни. 

Тема обраного нами дослідження є актуальна, адже зовнішня політика сучасної Росії 

має багато спільного із політикою Й. Сталіна. Той же великодержавний курс, ті ж прагнення 

задоволення власних апетитів за рахунок інших, здебільшого сусідніх держав.  

В історіографії проблеми, що досліджується варто виділити декілька праць. Конфлікту 

СРСР і Туреччини присвячені дослідження Дж. Гансали [1; 2], в яких автор розглядає 

геополітичні устремління СРСР, аналізує перебіг подій радянсько-турецького конфлікту. 

Цей же автор досліджує також стосунки Ірану та СРСР на початку «холодної війни» в 

контексті вивчення азербайджанської кризи [3]. Є колективні дослідження, що розглядають 

проблеми взаємовідносин між СРСР і Туреччиною [4], значна увага тут приділяється 

післявоєнному конфлікту та його врегулюванню. Однак загалом вище означена проблема ще 

не була предметом активного наукового інтересу вітчизняних істориків, а тому стала 

предметом нашого аналізу. Отже, у межах запропонованої розвідки автор ставить за мету 

дослідити особливості політики СРСР щодо Туреччини та Ірану після Другої світової війни, 

в контексті геополітичних устремлінь Радянського Союзу. 

Із закінченням радянсько-німецької війни СРСР приступив до активного проведення 

нового політичного курсу, пов'язаного з поширенням радянського впливу на сусідні 

території. Поки США були кровно зацікавлені в якнайшвидшому вступі СРСР у війну з 

Японією, посол М.М. Литвинов вважав, що союзники будуть: «більш розташовані до 

поступливості, ніж після переможного завершення ними війни на сході» [5, с. 339]. Якщо 

питання про Східну Європу було в загальних рисах вирішено в ході Ялтинської конференції, 

то на країни Близького Сходу, які не брали участі у війні, у СРСР були особливі види.  

Ініціатором радикального перегляду взаємовідносин між Туреччиною та СРСР стала 

Москва. Радянський уряд справедливо бажав бачити у своїх сусідах з усіх боків союзників, 

тому був зацікавлений у встановленні впливу в Туреччині та Ірані. Старий договір про 

дружбу і нейтралітет 1925 р. і Конвенція про режим проток в Монтре 1936 р. не 

задовольняли вимог безпеки південних кордонів СРСР. Головним чином Сталін був 

незадоволений недостатнім дотриманням Туреччиною нейтралітету під час Другої світової 

війни та порушеннями режиму проток. Умови для політичного тиску на Туреччину 
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складалися сприятливі: авторитет СРСР був як ніколи великий, а Туреччина фактично 

опинилася в міжнародній ізоляції, так як великі держави відразу після закінчення війни з 

Німеччиною були зайняті врегулюванням європейських і далекосхідних проблем. На 

Потсдамській конференції представник Великобританії сам першим висловився за зміну 

режиму проток. Однак точка зору союзників докорінно відрізнялася від турецької та 

радянської. США і Великобританія були прихильниками повної свободи навігації в протоках 

і Чорному морі, проте на Потсдамській конференції це питання так і не було вирішено. У 

підсумку кожній із сторін було запропоновано самостійно вирішити це питання з 

Туреччиною, надавши, таким чином, деяку свободу дій радянській дипломатії [1, с. 144]. 

Тиск на Туреччину з боку СРСР проводився поетапно. 19 березня 1945 р. було 

денонсовано Договір про дружбу і нейтралітет 1925 р. 7, і 18 червня 1945 р. відбулися 

історичні зустрічі глави радянського зовнішньополітичного відомства В.М. Молотова і посла 

Туреччини в СРСР С. Сарпера, на яких було висунуто три основних вимоги: спільний 

контроль над протоками, надання СРСР воєнних баз у протоках і задоволення 

територіальних претензій – передача під юрисдикцію СРСР округів Карс і Ардаган. Турецька 

сторона погоджувалася лише на укладення з СРСР союзного договору проти можливої 

агресії з боку європейських і середземноморських країн, а також пропонувала укласти 

договір про купівлю зброї у СРСР для того, щоб забезпечити охорону проток. Посол 

Туреччини в СРСР пропонував умови, на яких згодом можна було збудувати нові дружні 

радянсько-турецькі відносини, принаймні попередити розгортання американських баз, у 

тому числі з ядерною зброєю, на кордонах з СРСР, що відбулося в 1950-і рр. Однак Молотов 

не відступив ні від однієї зі своїх вимог і відмовився укладати договір, що негативним чином 

відбилося на подальших відносинах між країнами [6, с. 106]. 

Радянський уряд вважав свої жорсткі вимоги обумовлені двома причинами: 

недостатньо дружній нейтралітет Туреччини під час Великої Вітчизняної війни (у тому числі 

порушення конвенції про режим проток), а також несправедливість договору 1921 р., за яким 

Республіці Туреччина відійшли території Карса і Ардагана, приєднані до Російської імперії 

за Берлінським трактатом 1878 р.  

В якості одного з аргументів, покликаних вплинути на міжнародне співтовариство, 

Радянський уряд використовував право вірменського і грузинського народів на 

самовизначення. Територіальні вимоги до Туреччини пред'являлися як з боку офіційних 

радянських органів Вірменської РСР і міжнародних вірменських організацій, що піднімали 

тему трагічних подій 1915 р., так і грузинською стороною. Народні комісаріати закордонних 

справ Грузії та Вірменії підготували за запитом НКЗС СРСР довідки, що підтверджували 

справедливість територіальних претензій республік до Туреччини, також у грудні 1945 р. в 

центральних радянських газетах «Правда», «Известия» та «Червона Зірка» було 

опубліковано лист грузинських академіків С. Джанашиа і Н. Бердзенішвілі «Про наші 

законні претензії до Туреччини». Радянський Союз намагався представити територіальні 

претензії до Туреччини як ініціативу союзних республік, малих народів, що вимагають назад 

незаконно відторгнуті території, а офіційні ЗМІ, що передавали в ефір цю інформацію, такі, 

як « Всесоюзне радіо», – всього лише трансляторами цих претензій. Офіційної ноти з 

вимогами до турецького уряду не послідувало [7, с. 321]. 

У відповідь на радянські претензії в пресі Туреччини та Великобританії розгорілася 

антирадянська кампанія. Турецькі політики неодноразово ділилися своїми побоюваннями з 

цього приводу з колегами з США і Великобританії, що як і раніше залишалася союзником 

Туреччини. Турецький народ, який протягом більше 20 років виховувався в руслі 

націоналістичної ідеології та на прикладах визвольної боротьби за територіальну єдність 

Туреччини, вкрай негативно поставився до пропозицій СРСР. Антирадянська кампанія, що 

утихла в 1944 р. не без втручання центральної влади, відновилася з новою силою. У країні 

практично не залишилося прихильників СРСР: під приводом протесту проти вимог з його 

боку територіальних поступок 4 грудня 1945 р. були розгромлені редакції лівих газет, які 

критикували не так зовнішню, скільки внутрішню політику НРП і турецької буржуазії [8, с. 
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98]. 

2 березня 1946 р. СРСР, згідно з міжнародними зобов'язаннями, повинен був вивести 

війська з Північного Ірану. Однак, за повідомленнями іноземних дипломатів в цій країні, 

відбувався зворотний процес. Активізувалися рухи за автономію Південного Азербайджана 

та іранських курдів, які користувалися підтримкою СРСР. Москва вимагала від Тегерана 

лояльності та надання концесій, подібних британським, на нафту Північного Ірану. Радянські 

війська в Ірані були свого роду гарантією підписання такого договору, їх виведення 

відбулося одразу після того, як концесійна угода була підписана прем'єр-міністром уряду 

Ірану Ахмедом Кавамом. Одночасно з посиленням міжнародної напруженості навколо Ірану 

посилився натиск СРСР на Туреччину. За повідомленнями американських консульських 

працівників з радянської зони окупації в Ірані, в першій половині березня 1946 р. 

спостерігалася концентрація військ в Тебрізі і їхні маневри, в тому числі і в бік кордону з 

Туреччиною. У той же самий час посол США в Туреччині Вільсон доповів про концентрацію 

радянських військ в Румунії та Болгарії, а також на північно-східному кордоні з Туреччиною 

і припустив швидкий початок військової операції. Поряд з цим посол СРСР Виноградов в 

черговий раз повторив вимоги СРСР до проток і територій Північно-Східної Анатолії [9, с. 

246]. 

За повідомленнями безпосередніх учасників подій, на кордоні Вірменії і Туреччини 

радянські війська стояли в повній бойовій готовності, були розгорнуті польові шпиталі, баки 

танків повні пального. Середній командний склад знав, що планується операція проти 

Туреччини, на випадок чого був готовий запечатаний конверт з вказівками до проведення 

операції. Однак, як заявляє респондент, в двадцятих числах березня був відданий наказ 

відвести війська. До цих пір невідомо, що змусило СРСР відмовитися від планів силового 

вирішення іранської і турецької проблем, які, без жодного сумніву, перебували в тісному 

зв'язку один з одним. Швидше за все, не обійшлося без прямого тиску з боку США і 

Великобританії. З 24 березня до 9 травня радянські війська покинули територію Ірану, чим 

прирекли на знищення створені СРСР структури азербайджанського і курдського 

самоврядування. Війська в Болгарії та Вірменії були відведені далі від кордону, а 6 квітня 

1946 р. лінкор «Міссурі» з прахом померлого в 1944 р. турецького посла М. Ертегюна 

пришвартувався до причалу Стамбула. Цей візит, як відмічали і зарубіжні, і вітчизняні 

історики, став символом нового етапу американо-турецьких відносин, які перейшли на 

стадію залежного, нерівноправного співробітництва [10, с. 289]. 

Проте радянський тиск на Туреччину не припинився. Тепер увагу Кремля привернуло 

становище курдів у Туреччині. У центральній пресі з'явилися статті, що висвітлювали 

курдський національний рух, який, за словами американського посла в СРСР Сміта, мав 

стати вирішальним фактором у розвитку радянсько-турецьких відносин, замінивши претензії 

з боку Грузії та Вірменії. У червні 1946 р. посол СРСР у Туреччині Виноградов в черговий 

раз позначив вимоги СРСР, а 7 серпня в МЗС Туреччини було представлено офіційну ноту 

«Про Конвенцію Монтре по чорноморських протоках», в якій були відсутні територіальні 

претензії, але пропонувалася угода про спільну оборону проток при вирішальній ролі 

чорноморських держав у забезпеченні режиму пропуску кораблів. Пропозиції СРСР були 

відкинуті спочатку США і Великобританією, а потім Туреччиною [11, с. 299]. 

24 вересня 1946 р. СРСР виступив з повторною нотою, що доводила нездатність 

Туреччини поодинці обороняти протоки (як приклад приводилися порушення режиму 

німецькими кораблями в ході Другої світової війни) і необхідність побудови радянських баз 

на її території. Союзники і Туреччина знову відкинули радянські вимоги і запропонували 

скликати міжнародну конференцію з цього питання. Скликання такої конференції не входило 

у плани СРСР, так як у США, Туреччини і Великобританії сформувалася єдина позиція, 

протистояти котрій було б неможливо. Таким чином, до кінця 1946 р. всі спроби СРСР по 

зміні режиму проток закінчилися провалом, і положення Конвенції Монтре виявилися 

законсервованими аж до наших днів. 

Ситуація в Ірані складалася наступним чином. З метою залучення Ірану до 
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антигітлерівської коаліції 29 січня 1942 р. в Тегерані було підписано договір про співпрацю 

та взаємодопомогу Ірану з Британією та СРСР, хоч війну Німеччині, та й то формально, Іран 

оголосив лише 9 вересня 1943 р. Договір передбачав поважання союзниками територіальної 

цілісності, суверенітету й незалежності Ірану та захист його від агресії з боку Німеччини та 

інших держав, для чого СРСР і Британія одержали право утримувати на території країни свої 

збройні сили під час війни і ще півроку після її завершення. 

Отже, після завершення Другої світової війни в Європі найгостріша політична 

боротьба в Ірані розгорнулася навколо питання виведення окупаційних військ. Уже 19 

травня 1945 р. уряд Ібрахіма Хакімі (1869-1959) висунув вимогу прискорення евакуації. 

Британія пішла назустріч і погодилася вивести свої війська з усіх районів, за винятком 

нафтовидобувної зони на узбережжі Перської затоки. Але СРСР свої війська залишив, лише 

замінивши в Тегерані військових на тисячі цивільних службовців. Навіть більше того, для 

результативнішого тиску на іранський уряд Кремль вирішив використати азербайджанський 

і курдський національні рухи.  

За сприяння радянської окупаційної адміністрації, очолюваної першим секретарем ЦК 

Компартії Азербайджанської PCP Мір-Джафаром Багіровим, осередки «Туде» в серпні 1945 

р. заволоділи державними установами в Іранському Азербайджані, вимагаючи його широкої 

національно-територіальної автономії. Наступного місяця з радянської ж ініціативи було 

створено Демократичну партію Азербайджану (ДПА) під керівництвом ветерана ІКП і 

Комінтерну, екс-міністра внутрішніх справ Гілянської радянської республіки Мір-Джафара 

Пішеварі (1892-1947), якому вдалося уникнути сталінських репресій, повернувшись у 1936 р. 

з групою репатріантів на батьківщину. У листопаді 1945 р. під контролем радянських військ 

в Іранському Азербайджані відбулися сфабриковані «вибори» до Всенародних зборів 

(депутати «обиралися» на мітингах), які зажадали від шаха і прем'єр-міністра надання 

регіонові автономії і закликали тюркське населення до «священного повстання»; 10 грудня в 

Тебризі був створений Азербайджанський національний уряд з Пішеварі на чолі, а за два дні 

– проголошено «Демократичну Республіку Азербайджан» (ДРА) [12, с. 251]. 

Схожі процеси відбувалися в Іранському Курдистані, де за підтримки радянських 

представників 25-28 жовтня 1945 р. в Мехабаді пройшов установчий з'їзд Демократичної 

партії Курдистану (ДПК). її кістяк склали активісти націоналістичного угруповання 

«Комала» (курд. – «Комітет»), а головою став градоначальник, спадковий суддя Казі 

Мухаммед (1901-1947). Попереднього місяця він відвідав Баку і заручився підтримкою 

Багірова, нейтралізувавши наміри керівництва ДПА включити курдські райони до складу 

азербайджанської автономії. Офіційне проголошення «Курдської Народної республіки» (у 

складі округів Мехабада, Бане, Сердешта, Тергевера й Ушну, що входили до «нейтральної 

смуги», але перебували в полі радянського впливу) відбулося на масовому мітингу на 

центральній площі Мехабада 22 січня 1946 р. її президентом став Казі Мухаммед. На відміну 

від Іранського Азербайджану, курдський уряд за відсутності радянських військ залежав від 

племінної верхівки і не наважувався на втручання в суспільно-економічні відносини, 

зосередившись на культурній політиці. 

Оскільки на Московській нараді міністрів закордонних справ СРСР, США і Британії у 

другій половині грудня 1945 р. В. М. Молотов відмовився від створення комісії «Великої 

трійки» з проблеми Ірану, останній 16 січня 1946 р. звернувся до Ради Безпеки ООН зі 

скаргою на «радянське втручання у внутрішні справи» країни. ООН виказала безсилля, 

наголосивши 30 січня, що проблема радянської окупації має вирішуватися шляхом прямих 

переговорів між Тегераном і Москвою. Це по-східному майстерно й витончено випало 

зробити іранському політичному довгожителеві Ахмаду Каваму-ес-Салтане, який за два дні 

до згаданої ухвали ООН очолив іранський уряд (учетверте у своїй політичній кар'єрі): 19 

лютого – 11 березня 1946 р. він був з офіційним візитом у Москві й пообіцяв там 

нормалізацію відносин з СРСР та проведення в Ірані соціальних і демократичних реформ – 

включно з безплатною роздачею селянству державних земель. Успіхові просуванню 

переговорів опосередковано сприяло завершення 2 березня виведення з Ірану британських та 
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американських військ [12, с. 252]. 

Витримавши дипломатичну паузу, через півмісяця по завершенні візиту Кавама-ес-

Салтане Кремль оголосив про згоду вивести радянські війська з Ірану протягом шести 

тижнів, якщо Рада Безпеки ООН не втручатиметься в цю справу. А 4 квітня 1946 р. в 

Тегерані, всупереч застереженням меджлісу і законові про нафту від 2 грудня 1944 р., який 

забороняв надавати сировинні концесії іноземцям, Кавам-ес-Салтане підписав угоду про 

створення змішаного Ірансько-радянського товариства з розвідки й експлуатації нафтових 

родовищ у Північному Ірані. Причому протягом перших 25 років 51% капіталу компанії мав 

належати радянському урядові, решта – іранському, а в наступній чверті століття – 50% на 

50% [3, с. 147]. Щоправда, статут Товариства підлягав ратифікації меджлісом через шість 

місяців після оголошення Кремлем рішення про виведення радянських військ, тобто до 24 

вересня 1946 р. У свою чергу Тегеран зобов'язувався вступити в прямі переговори з 

Азербайджанським національним урядом. 

Отже, 9 травня 1946 р. евакуація радянських військ була завершена, а за особистим 

наказом Сталіна разом з ними на північ пішла й Національна армія Азербайджану, яка могла 

б чинити опір шахським військам. 

Незабаром після виведення радянських військ іранський уряд фактично «торпедував» 

всі раніше досягнуті домовленості з Москвою. 21 листопада 1946 року прем'єр-міністр 

Кавам-ес-Салтане під приводом виборчої кампанії заявив про введення в усі провінції, 

включаючи Іранський Азербайджан, урядових військ. СРСР обмежився тільки «дружнім 

попередженням» і рекомендацією відмовитися від таких планів. Зі вступом військ в 

Іранський Азербайджан 11 грудня 1946 р. національно-демократичний рух в цій провінції, як 

і в Іранському Курдистані, був жорстко придушений. Обраний до середині 1947 р. новий 

склад меджлісу відмовився ратифікувати радянсько-іранську угоду про спільне нафтове 

товариство [13, с. 35]. 

Розсерджена Москва у відповідь зробила ставку на іранських курдів, організувавши 

бази підготовки бойовиків на території Радянського Азербайджану. Головна мета полягала в 

розпалюванні повстання на території Іранського Курдистану. У 1947 р. озброєні загони 

курдів чисельністю до 2 тисяч чоловік під командуванням мулли М. Барзані перейшли 

кордон з Іраном і вступили в бій з шахськими військами на території Іранського 

Азербайджана, проте незабаром відійшли під ударами регулярних іранських частин. Барзані 

став наполягати на формуванні курдських бойових формувань, але реалізувати цей план в 

повній мірі не вдалося. Курдів готували і націлювали на проведення диверсійних операцій на 

Близькому Сході, зокрема, на виведенні із ладу нафтопроводів на території Іраку, Ірану і 

Сирії в разі виникнення військових дій або прямої загрози ядерного нападу на СРСР. 

Перспектива ж самовизначення самих курдів, їх наполегливе прагнення утворити 

самостійну державу Курдистан мало хвилювало не тільки Вашингтон і Лондон, а й Москву 

[13, с. 35]. 

В цілому наслідки «іранської кризи» далеко вийшли за регіональні рамки. Події 

навколо Ірану вплинули на становлення тих компонентів післявоєнної системи міжнародних 

відносин, які склали основу політики «холодної війни»: партнерство США і Англії (їх 

«особливі» стосунки) проти СРСР і його політики в стратегічно важливих районах; відмова 

США від ізоляціоністської політики і перехід до глобалізму; вироблення стратегії 

«стримування» комунізму; залучення країн «третього» світу в протиборство великих держав 

та ін. 

Таким чином, роль основного переможця у війні суттєво змінила міжнародне 

становище Радянського Союзу, який став одним з визнаних лідерів світового співтовариства. 

Нове становище СРСР у світі, розширення його кордонів, наявність потужної армії, 

зростання впливу породили у Й. Сталіна прагнення до подальших територіальних претензій. 

Після закінчення Другої світової війни сталінське керівництво проводило досить 

активну політику в країнах Азії. Радянський уряд бажав бачити у своїх сусідах з усіх боків 

союзників, тому був зацікавлений у встановленні впливу в Туреччині та Ірані. Сталін хотів 
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отримати бази в Туреччині і в Середземному морі, і доступ до нафти в Ірані.  

Коли СРСР висунув жорсткі вимоги до Туреччини, то Захід розцінив це як намагання 

Радянського Союзу розв'язати на свою користь питання про Чорноморські протоки. 

Зважуючи на велике стратегічне значення проток і самої Туреччини, Захід не бажав 

вирішення цього питання на користь СРСР. Туреччина звернулася по військову допомогу до 

США і 30 вересня 1946 р. у Вашингтоні був підписаний американсько-турецький договір про 

постійне базування американських військово-повітряних сил на турецькій території. 

Радянський союз програв досить суттєво. Іранський уряд теж повністю повернувся у бік 

Заходу: скасував всякі автономії на півночі країни і розпочав жорстоке переслідування 

комуністів. 

Отже, радянська політика в Туреччині та Ірані зазнала провалу, але суттєво вплинула 

на стосунки між СРСР і недавніми західними союзниками.  
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Священко З.В. Политика СССР относительно Турции и Ирана после Второй 

мировой войны. 

В статье исследованы особенности политики СССР в отношении Турции и Ирана 

после Второй мировой войны в контексте геополитических устремлений Советского 

Союза: желание получить базы в Турции и в Средиземном море, и доступ к нефти в Иране. 

Автор анализирует особенности протекания конфликта СССР и Турции, обращая внимание 

на манипуляцию советской стороной правом армянского и грузинского народов на 

самоопределение и положением курдов в Турции. Отмечается роль США и Великобритании, 

которые сформировали единую позицию в отношении Турции, противостоять которой 
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СССР было бы невозможно. Также отмечается, что острая политическая борьба в Иране 

развернулась вокруг вопроса вывода оккупационных войск. Советский Союз решил 

использовать азербайджанский и курдский национальные движения для установления своего 

влияния в стране. Сделан вывод, что советская политика в Турции и Иране провалилась, но 

существенно повлияла на отношения между СССР и недавними западными союзниками. 

Ключевые слова: Турция, Иран, СССР, курдское движение, конфликт, геополитика. 

 

Svyaschenko Z. Soviet policy on Turkey and Iran after World War II. 

In the article to investigated features of Soviet policy on Turkey and Iran after World War II 

in the context of the geopolitical aspirations of the Soviet Union: the desire to get a base in Turkey 

and the Mediterranean, and access to oil in Iran. The author analyzes the peculiarities of the 

conflict, the USSR and Turkey, drawing attention to the manipulation Soviet side the right of the 

Armenian and Georgian peoples to self-determination and the situation of Kurds in Turkey. It is 

noted the role of the US and Britain, who have formed a common position on Turkey, which 

confront the USSR would be impossible. It is noted that an acute political struggle in Iran unfolded 

around the issue of withdrawal of the occupying militarys. The Soviet Union decided to use Azeri 

and Kurdish national movement to establish its influence in the country. It is concluded that Soviet 

policy in Turkey and Iran has been a failure, but had a major impact on relations between the 

USSR and the recent Western allies. 

Keywords: Turkey, Iran, the Soviet Union, the Kurdish movement, conflict geopolitics. 
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С. С. Троян 
 

США В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ПІСЛЯ 1991 РОКУ: 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ 
 

Міжнародні відносини проходять новий етап становлення з 1991 р. Сучасну 

міжнародну систему можна назвати постбіполярним світом. Він має складну структуру і 

вимагає системного аналізу сучасних міжнародних відносин. Система міжнародних 

відносин у сучасному світі має дуже складну будову і будь-яке визначення чи типологія 

тільки більш або менш умовно відображає міжнародні реалії. Концептуальні підходи до 

розуміння сучасного етапу еволюції міжнародних відносин активно розробляють науковці 

різних країн. Вагомий вплив на сучасний стан і перспективи міжнародних відносин справляє 

політика США як єдиної наддержави сучасності. 

Ключові слова: міжнародні відносини, зовнішня політика, постбіполярний світ, 

міжнародна система, Друга холодна війна, США. 

 
Теоретичне осмислення і концептуальні підходи до розуміння сучасного етапу 

еволюції міжнародних відносин і ролі, яку в цьому процесі відіграють великі держави, 
насамперед США як єдина наддержава, були закладені в період руйнації двополюсного світу 
епохи Холодної війни 1945 – 1991 рр. і формування нових основ світового та міжнародного 
порядку. Постбіполярні міжнародні відносини як сфера дії та взаємодії численних і 
різноманітних державних і недержавних акторів у політичній, дипломатичній, економічній, 
культурно-гуманітарній, науково-технічній тощо площинах є предметом системного аналізу, 
який органічно поєднується із виокремленням і детальною характеристикою значимих 
структурно-функціональних складових усього міжнародного комплексу. 

Особливість цього процесу полягає в тому, що крах післявоєнного устрою відбувся в 
мирних умовах. З’явилися, відповідно, дефініції нової епохи в міжнародних відносинах, які 
набули швидкого поширення і навіть стали крилатими. Назвемо, наприклад, «зіткнення 
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цивілізацій» С. Ґантінгтона [16] чи «кінець історії» Ф. Фукуями [15], «футурошок» і «третю 
хвилю» Е. Тоффлера [12], «інформаційну епоху» М. Кастельса [6], «світ без кордонів» 
Зб. Бжезинського [1] або «світ-систему» І. Валлерстайна [3], «уніполярну міжнародну 
систему» А. Страуса [9] тощо. Водночас жодна з наведених дефініцій не відображає 
комплексної характеристики сучасної – після 1991 року – системи міжнародних відносин. 

З метою загального окреслення взаємопов’язаності та взаємозалежності процесів у 

сфері світової політики після падіння «залізної завіси» найчастіше вживають два терміни – 

постбіполярна міжнародна система або міжнародні відносини «після завершення Холодної 

війни». У першому випадку – постбіполярна міжнародна система – прагнуть підкреслити 

зникнення дуалізму на арені міжнародної політики після розвалу Радянського Союзу як 

наддержави. США залишилися єдиною наддержавою, хоча окремі елементи наддержавності 

властиві впливовим суб’єктам сучасних міжнародних відносин. Насамперед йдеться про 

Китайську Народну Республіку, Російську Федерацію і Європейський Союз. Відомий 

американський дослідник-міжнародник С. Ґантінгтон у статті «Поодинока наддержава» 

(1999 р.) навіть пропонував розцінювати міжнародну систему «після Холодної війни» як 

комбіновану модель у форматі «одно-багатополюсного світу», у якому домінування США 

межує з поліцентричним конгломератом решти країн. У другому випадку – система 

міжнародних відносин «після завершення Холодної війни» – ключовим для оцінки сучасного 

стану в міжнародних відносинах виступає акцентування уваги на зникненні вузлових 

розмежувальних ліній на арені світової політики – між соціалізмом і капіталізмом, між 

державним регулюванням і ринковою економікою, врешті між СРСР і США. Звідси, на 

думку президента Ради з міжнародних відносин США Р. Хааса, сучасний світ можна 

трактувати як «безполюсний», де владу розподілено між численними, але «відносно 

рівними» центрами [10]. Не важко помітити, що обидва терміни – постбіполярна міжнародна 

система і міжнародні відносини «після завершення Холодної війни» – мають спільні точки 

дотику, що як правило дозволяє користуватися ними у якості синонімів і робить 

найпопулярнішими при виборі загального комплексного визначення для сучасної системи 

міжнародних відносин. 

Зазначимо, що система міжнародних відносин у сучасному світі має дуже складну 

будову і будь-яке визначення чи типологія тільки більш або менш умовно відображає 

міжнародні реалії. Не можна не помітити і того факту, що основоположну роль у пізнанні 

законів функціонування міжнародної системи відіграє її структура. Відповідно до базової 

ідеї, нескоординована діяльність суверенних держав зі своїми інтересами формує 

міжнародну систему, головною ознакою якої є домінування обмеженого числа найсильніших 

держав, а структура її визначає поведінку всіх міжнародних акторів. Звідси, найзагальнішим 

законом міжнародних систем вважається залежність поведінки акторів від структурних 

характеристик системи. Ще одним найзагальнішим законом учені, наприклад Р. Арон, 

називають закон рівноваги міжнародних систем або закон балансу сил, який дозволяє 

зберегти відносну стабільність міжнародної системи [13]. 

З огляду на трансформацію міжнародної системи, основним її законом вважається 

закон кореляції між полярністю і стабільністю міжнародної системи. Однак розпад 

радянського блоку і крах глобальної біполярної системи поставили на порядок денний такі 

питання, які не можуть бути вирішені в рамках традиційних термінів «полюсів», «балансу 

сил», «конфігурації співвідношення сил» і т.п. Світ вступив у смугу невпевненості та 

зростаючих ризиків. За визначенням російського політолога-міжнародника А. Богатурова, 

«Ялтинсько-потсдамський порядок розпався, а міжнародна система стала скочуватися до 

дерегулювання» [8]. Як наслідок, глобальна міжнародна система переживає глибокі 

потрясіння, пов’язані з трансформацією своєї структури, змінами її взаємодії з середовищем, 

що відповідним чином позначається на її регіональних і периферійних вимірах. Доказом 

цього слугують події довкола Косово, Грузії, Іраку чи Афганістану, а останнім часом і Сирії 

та України, які, на думку фахівців у галузі міжнародних відносин, увійшли у смугу тривалої 

«надзвичайної ситуації». 
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Бельгійський учений А. Самюель у книзі «Новий світовий пейзаж» навіть зазначав, 

що людство уже вступило в «новий міжнародний світ». Американський науковець 

Дж. Розенау в праці «Турбулентність у світовій політиці» говорив про «світ постміжнародної 

політики» [7]. Насамперед йдеться про політику «роздвоєного світу», де утворилися два 

водночас взаємозалежних і непримиримих поля. З одного боку, це традиційні міждержавні 

взаємовідносини, які визначаються «законами» класичної дипломатії і стратегії; з другого – 

взаємодія «акторів поза суверенітетом», тобто недержавних суб’єктів міжнародних відносин. 

Відносини між цими двома групами міжнародних акторів – державних і недержавних – є 

дуже складними і мають структуру павутини. Це означає, що будь-яке потрясіння на одній із 

ділянок негайно відображається на інших, незалежно від кордонів між внутрішніми і 

міжнародними процесами, які хоч і нівелюються, але все ще зберігаються. 

Швидкість і глибина змін, які спостерігаються в такому «світі постміжнародної 

політики», мають як мінімум три головних наслідки. По-перше, відбувся перехід від 

біполярного світу до комплексного або певною мірою перехідного постбіполярного світу. 

«Мережеві» теоретики (насамперед Дж. Розенау і подружжя А. і Д. Андерсонів) особливо 

наголошують на тому, що в сучасному світі все настільки переплетено, що повернення до 

попередньої структури світопорядку неможливе. По-друге, цей перехідний світ став 

непередбачуваним і в ньому вже неможливе вирішення питань міжнародної безпеки тільки 

старими військово-силовими методами за участі лише державних учасників міжнародно-

політичного процесу. По-третє, надзвичайно важливого значення в сучасному світі, в тому 

числі і в сфері світової політики, відіграють інформаційні технології. Це дозволило 

охарактеризувати сучасне суспільство як інформаційне, що здійснює кардинальний вплив на 

еволюцію традиційної політики, дипломатії і стратегії у міжнародних відносинах. Ці 

наслідки можна звести до одного висновку: відбувається переструктурування всього 

світового політичного простору, а значить закономірності міжнародних відносин хоча й 

зберігаються, але набувають нових рис і часто розглядаються у вигляді універсальних 

закономірностей або тенденцій розвитку сучасних міжнародних відносин. 

На підставі цього можна стверджувати, що універсальні або найзагальніші 

закономірності повинні відповідати критеріям просторово-часового та структурно-

функціонального характеру. Це означає таке. По-перше, їх дія мав стосуватися не лише 

певних регіонів, а світу в цілому. По-друге, вони повинні спостерігатися в історичній 

ретроспективі, в сучасний період розвитку міжнародних відносин, а також не виключатися в 

майбутньому. По-третє, вони мають охоплювати всіх учасників міжнародних відносин і всі 

сфери суспільного життя. Звідси, можна виділити дві основні універсальні закономірності 

або дві провідних тенденції в розвитку сучасних міжнародних відносин. До них належать 

глобалізація та фрагментація міжнародних відносин, становлення єдиного, цілісного світу і 

все нові форми його розколу [13]. Ці універсальні закономірності є діалектично 

протилежними сторонами однієї внутрішньо суперечливої тенденції – росту 

взаємозалежності сучасного світу, а також її конкретних, часто суперечливих і навіть 

непередбачуваних проявів у сфері міжнародних відносин. 

Директор Інституту політичного аналізу і міжнародних відносин С. Толстов резонно 

відзначив, що специфічною ознакою сучасної міжнародної системи, якщо її тлумачити як 

стан «дифузії» однополярності, або як початкову фазу переходу до багатополюсної 

(поліцентричної) моделі, є зміни, що стосуються реалізації інтересів і ускладнення 

політичних мотивацій у відносинах між провідними державами, а також істотне збільшення 

кількості держав, які залучаються до участі в діалозі з принципових глобальних проблем та 

пошуку потенційних спільних рішень [10; 11]. У цьому сенсі полярність знаходить 

вираження насамперед як комплекс факторів і мотивацій у відносинах між «старими» та 

«новими» великими державами (економіками, що динамічно розвиваються), включаючи 

колишні країни третього світу, що мають значний прогнозований потенціал розвитку. 

Опосередковану участь у цих процесах беруть й інші країни, які долучаються до 

ситуативних регіональних комбінацій інтересів та форм взаємодії, та, в залежності від їхніх 
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індивідуальних характеристик і можливостей, беруть участь у регіональних балансах, 

спільнотах і коаліціях. 

Тому, якщо поглибити розуміння глобальних політичних тенденцій, причому не 

тільки з погляду історії, але й соціології міжнародних відносин, ґрунтуючись на вивченні 

способів впливу держави на суспільство і дослідженні механізмів впливу соціальних 

спільнот та інститутів на державу і політичний порядок у цілому, то слід особливо 

наголосити на принципово важливій, на наш погляд, рисі всіх тенденцій еволюції 

міжнародних відносин після «холодної війни»: вони мають не прямий вектор розвитку, а 

швидше вигляд зигзагоподібної лінії, еволюціонують зигзагоподібно. Це відображає не 

просто складність їх перебігу і, відповідно, аналізу, але і діалектику глибокої внутрішньої 

суперечливості, часто неоднозначності і навіть тактичної або стратегічної неокресленості чи 

невизначеності. Така оцінка загального процесу еволюції базових тенденцій сучасних 

міжнародних відносин не тільки не суперечить останнім, а фактично відображає їх наявний і 

імпліцитний стан. 

Дж. Розенау відзначає, що світ «постміжнародної політики» характеризується 

хаотичністю і непередбачуваністю, спотворенням ідентичності, переорієнтацією 

традиційних зв’язків авторитету і лояльності [7]. Іншими словами, ріст числа учасників 

вносить у систему міжнародних відносин велику невпевненість. Тому забезпечення воєнної 

безпеки держав продовжує залишатися актуальним завданням. Причому до нього додаються 

виклики, пов’язані із зростанням впливу інтеграційних і глобалізаційних процесів, ставок у 

сфері економічного змагання, проблемами міжнародного тероризму тощо. При цьому 

необхідно особливо звернути увагу на той факт, що в сучасному світі відбувається 

трансформація нині діючих концепцій і структур безпеки конфронтаційного типу в концепції 

і структури безпеки, засновані на співробітництві. Цей аспект характеризує взаємовплив і 

взаємозалежність національного і міжнародного аспектів безпеки. Виникає нове розуміння і 

зацікавленість кожного суб’єкта в забезпеченні національної безпеки через зміцнення 

безпеки міжнародної. Але таке розуміння навіть у світлі сучасних викликів і загроз не є 

панацеєю від традиційного свавілля на міжнародній арені потужних державних акторів. 

Одним із останніх прикладів може слугувати анексіоністська і мілітаристська політика 

Російської Федерації щодо України [14]. 

Звертаємо увагу, що до зростання конфліктогенності ведуть також глобалізаційні 

процеси, бо за ними стоять колосальні інтереси (економічні, політичні, інформаційні, воєнні 

тощо), корінні відмінності між потенціалом і можливостями різних країн світу, культурно-

цивілізаційні розбіжності та виклики, а також виникнення нових і загострення багатьох 

старих глобальних проблем. Все це знаходить вираження у збереженні впливу 

геополітичних, економіко-фінансових, демографічних, екологічних чинників на міжнародні 

відносини. Шведські дослідники А. і Д. Андерсони навіть створили свою «мережеву» модель 

у сфері сучасної світової економіки і міжнародних економічних відносин [4]. Спираючись на 

наукові факти і міжнародну практику, головною причиною трансформаційних зрушень 

Андерсони вважають стрімку інтеграцію національних економік у глобальну економічну 

систему. «Мережеву» модель Андерсонів можна умовно назвати моделлю глобальної 

економіки, побудованої на основі теорії соціальних мереж. З точки зору еволюції сучасної 

системи міжнародних відносин треба констатувати, що все чіткіше простежується тенденція 

до зростання значення і ролі геоекономічних чинників, які суттєво доповнюють і 

розширюють поле класичної геополітики. 

У підготовленому Національною розвідувальною радою США прогнозі «Глобальні 

тенденції 2020» зазначалося, що геополітичний простір, у якому домінує американська 

могутність, стане складнішим і багатоманітнішим [2]. Ці ознаки можуть призвести до 

суттєвих змін у позиціонуванні США, оскільки через піднесення Китаю США тяжітимуть до 

ролі «балансира» між Китаєм, з одного боку, та Японією та іншими азійськими країнами – з 

іншого. Стверджувалося, що тенденції глобального розвитку вимагають від США лідерства, 

проте американському керівництву знадобляться хист і винахідливість, аби досягти 
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консенсусу. Гострі суперечки з питань етики і моралі супроводжуватимуться сподіваннями 

частини міжнародних суб’єктів на збереження ролі США як провідного гаранта міжнародної 

безпеки, оскільки лише США володітимуть подібними для цього силами і військовими 

засобами. Проте архітектура міжнародних відносин не пристосована для забезпечення 

розподілу відповідальності в питаннях безпеки. На думку американського експертного 

співтовариства, окрім НАТО жодна інша структура чи регіональна організація не здатна 

взяти на себе таку відповідальність, хоча саме роль НАТО останнім часом викликала 

найбільші заперечення з боку інших акторів міжнародних відносин, насамперед Російської 

Федерації та її союзників. 
Водночас, у сучасних постбіполярних відносинах хиткої рівноваги очевидна 

направленість до перетворення світового міжнародного порядку в «постамериканський світ» 
(за визначенням відомого американського політолога Ф. Закарії [5]). У своїй однойменній 
книзі він звернув увагу на критичну динаміку відносин між старими і новими акторами 
глобального рівня. В такому контексті питання про те, як інші держави реагуватимуть на 
скорочення або можливий принциповий перегляд ролі та впливу США на міжнародній арені, 
залишається відкритим. Це означає не що інше, як відносну нестійкість і подальші зрушення 
в переструктуруванні всієї сучасної системи міжнародних відносин під впливом 
трансформаційної еволюції і змін у світі «постміжнародної політики». 

Наслідком цього на теперішньому етапі еволюції міжнародних відносин «після 

Холодної війни» стала так звана Друга холодна війна. Цей термін використовують з 2010-х 

для означення політичного, економічного, військового та іншого протистояння між 

Європейським Союзом і США, з одного боку, та Російською Федерацією, з іншого боку. На 

думку академіка РАН Ю. Рижова принциповою відмінністю нової холодної війни є те, що 

вона ведеться в умовах війн нового характеру – гібридних. У серпні 2015 р. він зазначив, що 

російська влада, розпочавши агресію проти України, ввела Росію в історичну та стратегічну 

пастку, а друга холодна війна наближається до свого апогею. 

На наш погляд, Друга холодна війна постбіполярного періоду міжнародних відносин 

(термін «друга холодна війна» іноді вживають і стосовно завершального етапу Холодної 

війни, який припав на 1979 – 1991 рр.) фактично була започаткована відомою промовою 

президента Російської Федерації В. Путіна на Мюнхенському безпековому форумі 10 лютого 

2007 р. Частково практична реалізація цього курсу розпочалася вже наступного 2008 року, 

коли Росія зробила все можливе для заблокування Планів дій по членству в НАТО для 

України та Грузії на Бухарестському саміті НАТО, а також провела 8 – 13 серпня 

блискавичну війну проти Грузії. Комплексне втілення в життя антизахідних ідей, 

висловлених у Мюнхені, офіційний Кремль почав здійснювати після перемоги В. Путіна на 

президентських виборах 2012 р. Розгортання Другої холодної війни втягнуло в орбіту 

протистояння між Росією і США та ЄС надзвичайно важливу для Москви геополітичну 

складову Східної Європи – Україну, що супроводжувалося російською анексією Криму та 

гібридною війною і підтримкою проросійських сепаратистів на Сході України. 

«Запрошуємо до другої холодної війни», – так називається стаття політолога 

Д. Треніна, директора московського Центру Карнеґі, опублікована в престижному журналі 

«Foreign Policy» [17]. Автор, мабуть, першим описав те, про що думають політичні аналітики 

по обидва боки Атлантики: система міжнародних відносин змінилася, і навіть якщо Росія 

зменшить тиск на Україну, до попереднього стану вже не повернеться. Д. Тренін вважає, що 

російська окупація Криму стала початком Другої холодної війни, нового витка глобального 

протистояння між Росією та Заходом. І навіть проголошує, що попередні понад двадцять 

років спокою це був не кінець старого конфлікту, а лише тимчасове перемир’я. Зараз же 

сезон змагань між Заходом та Росією за впливи, зокрема у Східній Європі та на Близькому 

Сході, знову відкритий. Відкритим залишається і питання подальшої еволюції всієї системи 

міжнародних відносин у постбіполярному світі та тенденції її перетворення з 

конфронтаційної у систему співробітництва. Відповідь повинні дати насамперед провідні 

міжнародні актори сучасності, з-поміж яких вагома доля відповідальності лягає на плечі 
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США як єдиної комплексної наддержави в координатах діючої системи міжнародних 

відносин. 
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Троян С.С. США в системе международных отношений после 1991 года: 

концептуализация проблемы.  

Международные отношения проходят новый этап становления с 1991 г. 

Современную международную систему можно назвать постбиполярным миром. Он имеет 

сложную структуру и требует системного анализа современных международных 

отношений. Система международных отношений в современном мире имеет очень 

сложное строение и любое определение или типология только более или менее условно 
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отражают международные реалии. Концептуальные подходы к пониманию современного 

этапа эволюции международных отношений активно разрабатывают ученые разных 

стран. Существенное влияние на современное состояние и перспективы международных 

отношений производит политика США как единственной сверхдержавы современности. 

Ключевые слова: международные отношения, внешняя политика, постбиполярный 

мир, международная система, Вторая холодная война, США. 

 

Troyan S. USA in international relations after 1991: the conceptualization problems.  

International relations are a new phase of development from 1991 to modern international 

system can be called post-bipolar world. It has a complex structure and requires a systematic 

analysis of contemporary international relations. The system of international relations in the 

modern world has a very complex structure, and any definition or typology only more or less 

reliably reflects international realities. Conceptual approaches to understanding the current stage 

of the evolution of international relations is actively developed by scientists from different 

countries. A significant influence on the current state and prospects of international relations policy 

makes the United States as the sole superpower of today. 

Keywords: international relations, foreign policy, post-bipolar world, international system, 

Second cold war, USA. 
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РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ 
 

 

 

УДК 94(477-25) «1914/1917»: 643 

 

Т. Ю. Герасимов 
 

ЗАГОСТРЕННЯ КВАРТИРНОГО ПИТАННЯ В КИЄВІ 

В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1914 – 1917 РР.) 

 

У статті висвітлені основні причини, що призвели до виникнення житлової кризи в 

Києві в період Першої світової війни: реквізиції квартир та житлових приміщень для 

потреб армії; застій на будівельному ринку; масштабні міграції населення із західних 

губерній, насамперед, біженців, внаслідок чого місто було значно перенаселеним; спекуляції 

в сфері нерухомості. Автором охарактеризовано житлове законодавство Російської 

імперії, що мало на меті врегулювати відносини між домовласниками та квартирантами.  

Ключові слова: Перша світова війна, житло, Київ, повсякденність, «Квартирний 

закон», ринок нерухомості. 

 

Проблема житла завжди була і буде актуальною для багатьох людей у будь-який час. 

Традиційно в Україні найбільш гостро вона постає в Києві – політичному, соціально-

економічному та освітньо-науковому центрі країни, куди регулярно стікаються цілі потоки 

шукачів кращого життя. Темпи зростання людності української столиці прискорилися 

внаслідок збройного конфлікту на Донбасі, звідки протягом 2014 – 2015 рр. в західному 

напрямку вирушили тисячі вимушених переселенців. Ускладнена цим ситуація в житловій 

сфері Києва спонукає до вивчення історичних аналогій. Найперше, що може спасти на думку 

– це період «Великої війни», під час якого місто так само перебувало за сотні кілометрів від 

зони бойових дій, і отже, переживало не менш складні житлові проблеми. 

У радянській історіографії житлове питання Києва в 1914 – 1917 рр. розглядалося 

винятково в контексті погіршення матеріального становища місцевих робітників. Серед них 

виділимо такі багатотомні фундаментальні праці, як «Історія міст і сіл Української РСР: 

Київ» (1968 р.) [1] та «История Киева» (1983 р.) [2]. Сучасні вітчизняні історики приділяли 

увагу загостренню житлових проблем міста дещо більше, не втискуючи себе в рамки 

класового підходу. Так, дослідниця повсякденної історії О. Вільшанська вказала на основні 

причини нестачі житла та його значне подорожчання [3]. Київський історик В. Молчанов, у 

своєму дослідженні про вплив Першої світової війни на добробут населення України, 

констатував істотне погіршення їхнього житлового забезпечення [4].  

Мета статті полягає в з’ясуванні характеру загострення квартирного питання Києва та 

його впливу на повсякденне життя мешканців міста в 1914 – 1917 рр.  

Восени 1914 р. почали з’являтися перші ознаки погіршення житлових умов населення 

Києва. Одним з них стало масове виселення з орендованих жител представників 

багаточисельної й соціально-незахищеної категорії населення – так званих родин запасних1. 

У ті дні шпальти місцевої преси буквально щодня рясніли повідомленнями про 

неспроможність дружин призваних на фронт чоловіків своєчасно розрахуватися за квартири. 

Серед великої кількості героїнь побутових трагедій, про які невтомно повідомляли газети, 

була С. Яськун. 18 вересня управитель будинку, що належав О. Терещенку й 

розташовувався на вул. Святославській, домігся судового рішення про виселення її 

                                                           
1 У збройних силах Російської імперії існували запасні частини і з'єднання, для підготовки, сформування та 
відправки у воєнний час на театр війни. 
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родини. Жінка втратила місце проживання через відсутність у неї коштів на квартплату в 

зазначений термін і вперте небажання наймодавця піти в тому питанні їй назустріч [5, с. 2].  

Київські дружини запасних, спантеличені таким безкомпромісним ставленням 

домовласників, били на сполох по всіх доступних інстанціях, осаджуючи судові установи, 

адвокатські контори, органи місцевої влади [6, с. 2]. Проте зазвичай подібні відчайдушні 

кроки жінок завершувалися безрезультатно, оскільки закон перебував на боці домовласників 

[7, с. 2]. Здавалося б, ситуація мала кардинальним чином змінитися на користь родин 

призваних на підставі імператорського указу від 26 вересня 1914 р., який призупиняв всі 

справи щодо виселення осіб, приналежних до зазначеної категорії, до сплину 3-х місяців 

після закінчення війни. Однак він міг бути дієвим лише в разі пред’явлення позову самому 

військовослужбовцю. Якщо позов направлявся до тих, хто фактично користувався 

орендованим приміщенням, тобто до дружини призваного або членів його родини, – що й 

практикувалося – суд приймав сторону домовласника [8, с. 2]. 

Запроваджений воєнний стан 30 липня 1914 р. на території Київської  губернії [9, 

c. 15] призвів до початку процесу скорочення вільних житлових приміщень. Солдатів та 

офіцерів розміщували у місцевих жителів на постій, що створювало додаткові незручності 

[4, c. 99]. Оскільки будівлі міських навчальних закладів стали віддавати для задоволення 

різних військових потреб, виникала необхідність наймати додаткові приміщення під 

гуртожитки для учнів або й під класні кімнати. Внаслідок того вже на другий рік війни в 

окремих закладах Києві навчання відбувалося в 2 зміни [10, арк. 381-393 зв.]. Крім того, 

варто зважити на створення в місті під час війни численних фондів, комітетів, військових 

шпиталів та інших установ, які також потребували додаткового розміщення [11, с. 454]. 

Зменшення житлового простору в Києві не було чим компенсувати через застій у 

будівельній сфері. Причина полягала у відсутності можливості отримання кредиту, сильного 

подорожчання робочих рук і будівельного матеріалу, а також нестачі рухомого складу на 

залізниці [12, с. 4]. Перший будівельний сезон воєнної доби, що розпочався навесні 1915 р., 

відзначався майже повним затишшям. Якщо державні й громадські будівлі ще де-не-де 

зводилися, то будь-які будівельні роботи в приватній житловій сфері припинилися [13, с. 3]. 

Не важко здогадатися, що за умови скорочення кількості придатних для помешкання 

приміщень через поширену практику реквізицій на користь військ та фактично повного 

припинення їхнього будівництва, в рази підвищувалася чутливість міста до міграційних 

процесів. Військова поразка російської армії влітку 1915 р. призвела до значного збільшення 

руху людських мас у напрямку до тилових губерній [14, с. 40]. Біженці та інші переселенці 

прагнули осісти саме в таких великих містах, як Київ, сподіваючись на такі самі великі 

можливості щодо знаходження роботи та житла [11, с. 454].   

Для того, щоб отримати більш-менш вичерпну інформацію щодо впливу Першої 

світової війни на зміну чисельності населення Києва, ми звернулися до статистики, знайденої 

в тогочасних спеціальних щорічних виданнях, та пізніших краєзнавчих довідниках і 

наукових працях. З огляду на недосконалу організацію реєстрації населення, притаманну 

саме для Південно-Західного краю, та високу інтенсивність міграції, зокрема хаотичної, 

ставлення до будь-яких статистичних даних воєнної доби має бути особливо критичним. 

Тому наявність великого накопичення суперечливих й іноді взаємовиключних цифр не має 

нікого дивувати. Найперше, кидаються у вічі разючі розбіжності між свідченнями про 

чисельність мешканців міста станом на 1 січня 1914 р., подану двома статистичними 

комітетами – центральним та київським губернським. Перший опублікував цифру 520,5 тис. 

[15, с. 37], а другий – 626,3 тис. [16, с. 4]. Така невідповідність особливо дивує з огляду на 

застосування обома установами однакових методів математичних розрахунків [17, c. 100]. 

Цікаво, що подібна статистична плутанина притаманна авторитетним радянським виданням, 

що спеціалізувалися на історії міста. Іноді розбіжності мали концептуальний характер. Так, у 

надрукованому в 1930 р. «Провіднику» зазначено, що протягом 1913 – 1917 рр. кількість 

міського населення збільшилася з 442 тис. до 467 тис. осіб [18, c. 18-19]. Згідно виданому 

через 55 років спеціалізованому «Енциклопедичному довіднику» за аналогічний період 
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число мешканців нинішньої української столиці зменшилася з 595 тис. до 430,5 тис. осіб 

[19, c. 30].  

Проблему відсутності точних даних щодо кількості населення міста добре 

усвідомлювали тогочасні кияни, особливо місцева влада, для якої достовірна статистика 

мала велике значення для вирішення багатьох питань у сфері міського господарства та 

продовольства. Здавалося, усі крапки на «і» мав зняти перепис, проведений на початку 

1916 р. Однак оприлюднені в лютому результати, згідно яких кількість населення Києва 

склала 589 тис. чол., викликали цілий шквал суперечок та скандалів. Серед тих, хто не 

повірив у реальності тієї цифри, були й самі представники місцевої влади – організатори 

перепису. Головним аргументом у хибності здобутих статистичних даних вони вважали 

розбіжність із поліцейською статистикою, яка фіксувала все наявне населення, в 

незалежності від прописки [17, c. 100]. Згідно останньої в Києві мешкало понад 900 тис. осіб. 

Власне, тому таку суттєву різницю пояснювали перебуванням у місті великої кількості осіб, 

що з тих чи інших причин уникали реєстрації [20, c. 2].  

Таким чином, протягом воєнних років з’явилися всі необхідні умови для загострення 

житлових проблем у Києві, що відповідним чином позначалося на вартості квартплати та 

підвищенні градусу відносин між сторонами найму. 

Починаючи з літа 1916 р. для місцевої преси житлове питання стало однією з 

провідних тем для висвітлення. Найбільша увага приділялася зростанню напруження 

стосунків між домовласниками та квартирантами. Зазвичай симпатії газетярів перебували на 

боці перших. Наявність очевидної соціальної несправедливості у воєнну добу спонукала 

пресу використовувати відповідну риторику [21, с. 2]. 

Один із «фронтів» пролягав у стінах будівлі київської міської думи. Домовласники 

чинили потужний тиск на місцеву владу з метою скасування будь-яких обмежень у піднятті 

квартплати. Аргументація базувалася на збитковості здавання квартир в оренду [22, с. 2]. 

Обіцянка товариша київського міського голови Ф. Бурчака поважати інтереси домовласників 

призвела до масового обурення в суспільстві, особливо серед робітничих організацій 

[23, с. 4].  

Палкі дискусії серед гласних київської думи щодо доцільності підвищенням 

квартплати супроводжувалися численними випадками виселення квартирантів. Досить часто 

причина полягала не в несвоєчасній сплаті за орендоване житло, а в нестримному бажанні 

власників будинків отримувати надприбуток. Неможливість підвищувати квартплату 

законним способом компенсувалася поселенням тих клієнтів, які заради проживання в місті 

готові були платити понаднормово. Залишалося лише позбутися невгодних 

квартиронаймачів шляхом їхнього «викурювання». Описані в газетах методи, що 

застосовували домовласники з метою перетворення життя жильців на пекло, вражають своєю 

різноманітністю. Вони, зокрема, могли стосуватися заборони на утримання домашніх тварин 

або гри на музичних інструментах, обмежень у використанні водогінної води [24, с. 2], 

нехтуванням ремонтними роботами тощо. Як наслідок, до міських органів Києва надходили 

багаточисельні письмові скарги від загнаних у глухий кут квартиронаймачів.  

У серпні 1916 р. квартирне питання ввійшло у фазу свого найбільшого загострення. 

Виникла справжня житлова криза. Пошук вільного помешкання в Києві дійсно став масовим 

явищем. У місті майже цілком позникали оголошення про здавання в оренду квартир. До 

помічених нечисленних «наклейок» одразу кидалося по кілька осіб. Знайти собі житло 

вдавалося лише шляхом досягнення «особливої угоди» з двірниками, швейцарами, 

домоправителями, домовласниками та їхніми агентами. За інформацію про квартиру 

доводилося платити по 50-100 руб. Тому в киян виникали небезпідставні підозри про 

навмисне приховування домовласниками квартир [25, с. 3]. У вересні в свідомості мешканців 

Києва гострота квартирного питання затьмарила собою такі актуальні проблеми, як 

непомірно високі ціни на продукти харчування, недоступність для широкого загалу одягу та 

взуття, відсутність гасу та дров тощо [26, с. 2]. Деякі городяни всупереч власній гідності 

були навіть готові мешкати в сараях чи на горищах [27, с. 2]. Коло безхатченків стрімко 
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розширялося. Серед них, зокрема, виявився майже увесь склад 2-го міського театру, 

виселених власником готелю «Регіна» [28, с. 2]. 

Довготривалий спір між сторонами орендних відносин щодо низки принципових 

питань, який у 1916 р. переріс у запекле протистояння, потребував негайного втручання 

держави, оскільки практика звичайного обмеження плати за наймання житла часто давала 

зворотній ефект. Такою спробою компромісного врегулювання ситуації виступив Закон 

«Про заборону підвищувати ціни на житлові приміщення» від 9 вересня (27 серпня) 1916 р. 

Попри отриману назву, закон, що складався з 24 статей, регулював не лише вартість 

орендних послуг, але й номінально посилював юридичні права наймачів. Отже, він 

передбачав: 

- приватним та юридичним особам які здавали квартири, кімнати, ліжка та кути 

дозволялося підвищувати на них найману платню не більше, ніж на 10 % від тієї, яка 

стягувалася за ці приміщення до 1 вересня 1914 р.; 

- при здаванні в найм приміщень з опаленням, електричним освітленням, послугами 

двірників, швейцарів тощо, в квартирній платі могло бути враховано підвищення вартості 

цих послуг; 

- у разі спливу терміну наймання цілої квартири чи окремої кімнати після набуття 

чинності того закону, наймач, що виконував усі умови найму, міг вимагати подовження дії 

орендної угоди не більше, ніж на рік; 

- наймодавець мав право не поновлювати договір оренди та виселяти наймача в разі: 

а) невиконання останнім усіх умов, зазначених у відповідній угоді; б) виникнення для 

власника чи його родини необхідності у використанні здаваного приміщення; в) порушень 

наймачем правил поведінки спільного проживання;  

- дія закону не поширювалася на: а) приміщення в містах та поселеннях, де річна 

наймана плата (без опалення) перевищувала ціни відповідно до розкладу, прописаного в 

чинному тоді Уставі про прямі податки (в Києві – 1800 руб.); б) контори, магазини, склади, а 

також нежитлові приміщення, за винятком сараїв, погребів, стаєнь та інших служб, що 

здавали в оренду разом із квартирами; 

- наймодавці за порушення зазначених норм мали каратися ув’язненням на 4 – 8 

місяців, арештом від 3-х тижнів до 3-х місяців або штрафом до 3 тис. руб. [29, с. 2]; 

- термін дії закону мав закінчитися через 3 роки з моменту його оприлюднення.  

Тогочасне суспільство сприйняло «квартирний закон» (таку неофіційну назву він 

отримав) досить неоднозначно, з певною пересторогою. Одразу після оприлюднення новий 

закон жорстко розкритикував київський оглядач під творчим псевдонімом Альде. Зокрема, 

його обурили пункти щодо підстав для виселення наймачів, які надавали домовласникам 

широкий простір для маневру, а також диференційований підхід держави стосовно малих та 

великих квартир, оскільки останні знімали не лише заможні верстви, а й різноманітні 

некомерційні заклади [30, с. 1]. 

Новий закон, своєю чергою, призвів до підвищення цін у готелях, які й до того навряд 

чи можна було назвати доступними для широкого загалу. Якщо в Києві скажімо, ще в серпні-

вересні 1916 р. за один номер платили від 1-1,25 руб. на день, то вже в жовтні – від 3-3,5 руб. 

Зазвичай в одній кімнаті тулилося по 4-5 осіб [31, с. 2].    

Утім, не варто недооцінювати загальне позитивне значення запровадженого 

житлового законодавства. Очевидна недосконалість «квартирного закону» не завадила йому 

дещо послабити соціальну напругу в міському середовищі. Легальне незначне підвищення 

квартплати (наприклад, київський присяжний повірений І. Крутицький, починаючи із жовтня 

1916 р., платив за місячну оренду квартири на 8 руб. більше) [32, арк. 1] одночасно 

відбувалося з численними штрафуваннями власників житлових приміщень, прізвища яких 

друкували в газетах [33, с. 2]. 

«Квартирний закон» не втратив своєї чинності й після повалення царського режиму, 

допоки не був замінений аналогічним нормативно-правовим актом, прийнятим Тимчасовим 

Урядом 18 серпня (5) 1917 р. [34, с. 7]. Отже, це було свідченням того, що на теренах 
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колишньої Російської імперії житлове питання лише продовжувало загострюватись.  

Таким чином, Перша світова війна спровокувала цілу низку кризових явищ у 

житловому питанні Києва, пік загострення яких настав у другій половині 1916 р. Найбільше 

страждали від того малозабезпечені верстви, кількість яких упродовж воєнної доби 

неухильно зростала. Проблема полягала не лише у високій платі за оренду житла, а й у його 

відсутності, чим не без фінансового успіху користувалися недобросовісні домовласники. 

Стосунки між сторонами найму досягли неймовірної напруги, яку уряду дещо вдалося 

загасити «Квартирним законом». Утім, виснаженого цим та багатьма іншими соціальними 

негараздами пересічного київського обивателя уже навряд чи можна було вважати 

прибічником війни до переможного кінця, а тому революційні події в Петрограді він 

сприйняв без зайвого обурення та спротиву.  
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Герасимов Т. Ю. Обострение квартирного вопроса в Киеве в годы первой мировой 

войны (1914 – 1917 гг.). 

В статье освещены основные причины, которые привели к возникновению жилищного 

кризиса в Киеве в период Первой мировой войны: реквизиции квартир и жилых помещений 

для нужд армии; застой на строительном рынке; масштабные миграции населения из 

западных губерний, прежде всего, беженцев, в результате чего город был значительно 

перенаселенным; спекуляции в сфере недвижимости. Автором охарактеризовано жилищное 

законодательство Российской империи, которое имело цель урегулировать отношения 

между домовладельцами и квартирантами. 

Ключевые слова: Первая мировая война, жилье, Киев, повседневность, «Квартирный 

закон», рынок недвижимости. 

 

Gerasymov T. Yu. The worsening of flat problem in Kyiv during the years of the First 

World War (1914 – 1917). 

The main reasons caused the appearance of housing crisis in Kyiv in the period of the First 

World War: requisitions of flats and lodgments for the army needs; stagnation at the building 

market; population migration on a large scale from the western regions, first of all, refugees, and 

as a result of that, the city was considerably overpopulated; speculation in the sphere of property. 

The author characterized the housing legislation of the Russian Empire that aimed to regulate the 

relations between house-owners and lodges. 

Key words: the First World War, lodgment, Kyiv, daily life, «The flat Law», property 

market. 
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УДК 94 (477.4) «1917/1918» 

 

О.В. Дудник, М.Г. Дудник 
 

ВІЛЬНО КОЗАЧИЙ РУХ В ПОВІТАХ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 

(1917-1918 РР.) 
 

На основі вивчення архівних матеріалів, опублікованих документальних джерел, 

науково-дослідної літератури аналізується процес створення та діяльності загонів Вільного 

козацтва в повітах Київської губернії (1917-1918 pp.). Розкриваються організаційні, ідейні 

засади козацьких формувань, їх участь в захисті Української Народної Республіки. Як 

висновок, зазначається, що вільне козацтво припиняє своє легальне існування, але не 

зникає безслідно – за часів правління Павла Скоропадського. Матеріали, представлені у 

статті, доповнюють регіональну історію. 

Ключові слова: Вільне козацтво, загони, селянство, Київська губернія, повіти, влада, 

1917-1918 рр. 

 

В умовах формування українських органів влади та нестабільності  місцевих 

органів суттєві функції контролю за громадським порядком в добу Центральної Ради 

взяло на себе Вільне козацтво. Інстинкт самозахисту української землі і воля до боротьби 

за людські права сприяли відродженню вільно козачого руху. Створюючи  вільно козачі 

товариства, селянство прагнуло насамперед мати захист від наростаючого анархо-

кримінального насилля.  
Процес вивчення історії Вільного козацтва започаткували історики української 

діаспори [1]. Узагальнюючі оцінки проблемам розвитку Вільного козацтва подали в своїх 

фундаментальних працях з історії Української революції В. Винниченко [2], Д. 

Дорошенко [3], П. Христюк [4], М. Шаповал [5]. та ін. Щодо радянської історіографії, то 

в ній Вільному козацтва не приділялося належної уваги. Серед багатьох публікацій, що 

з’явилися за сучасних умов, слід виділити праці В. Верстюка [6], М. Барановської [7], В. 

Лободаєва [8] та ін. Автори статті висвітлюють розвиток Вільного козацтва в повітах 

Київщини у 1917-1918 рр. 
Широкі селянські маси, що вийшли на політичну арену після лютневих 1917 р. 

подій, вимагали негайної передачі їм великої земельної власності та припинення війни. У 
зв’язку із зволіканням у вирішенні цих питань Українською Центральною Радою, з весни 
1917 р. розпочалася стихійна боротьба українських селян за землю. Формами боротьби 
селян були: страйки; потрави і знищення врожаїв поміщиків та заможних селян; порубка і 
вивіз лісу; захоплення хліба, фуражу, худоби, сільськогосподарських знарядь та іншого 
майна; заборона засівати поля, збирати врожай, рубати та вивозити ліс, здавати землю в 
оренду; захоплення землі і маєтків; погроми маєтків; постанови про передачу селянам 
землі, про обкладання податками, про ліквідацію відрубних ділянок [9, с. 221].   

Це підтверджують й архівні документи. Зокрема, у доповідній записці 
Генерального Секретарства Внутрішніх справ за звітний період (літо 1917 р.) значилося 
про захоплення і погроми селянами економій, недозволену вирубку лісів, крадіжку цукру 
із цукрових заводів, самосуди. З поміж інших в цьому плані виділялась Київська губернія, 
а в ній – Звенигородський і Канівський повіти. Якщо в останньому здійснювалися 
переважно захоплення маєтків, то у Звенигородському повіті мали випадки їхніх 
погромів [10, арк. 12].  

На початку квітня 1917 р. у місті Звенигородці відбувся перший з’їзд Вільного 

козацтва, який об’єднав козаків на повітовому рівні. На з’їзді було заявлено, що Вільне 

козацтво організовується для оборони вольностей українського народу та охорони його 

ладу. Визначалися умови його формування: до Вільного козацтва мали право вступати 

громадяни не молодші віком 18 років. До організації не приймалися особи, які були 
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вороже налаштовані до України, покарані судом за кримінальні злочини. На з’їзді було 

визнано, що Вільне козацтво має стати крайовою військовою організацією.  
Зародившись у березні 1917 р. у Звенигородському повіті Київської губернії, 

вільно козачий рух протягом весни-початку осені того ж року поширився по всій Україні. 

Вже в серпні 1917 р. на Київському губернському з’їзді відмічалося, що «не в одній 

Звенигородщині засновано Вільне козацтво. Пустило воно свої  корінці і в Білій Церкві, і 

в Умані, і в Каневі, і в Острозі, і в Ніжині». Підтримала рух по створенню Вільного 

козацтва Косенівська Селянська спілка (Уманщина). Загальні Збори спілки 10 вересня 

1917 р. висловилася за те, щоб всі чоловіки та хлопці, вільні від військової служби 

влилися у Вільне козацтво. В кінці листопада 1917 р. Липовецька міська дума на 

черговому своєму засіданні прийняла постанову про асигнування повітовому Вільному 

козацтву 500 карбованців [11, с. 2]. 10 грудня 1917 р. жителі села Ползове Липовецького 

повіту вирішили заснувати Вільне козацтво «для припинення усяких проявів анархії і 

охорони від злочинців рідної місцевості». До Вільного козацтва записалося 56 чоловік, а 

сотником із чотирьох претендентів було обрано Якима Коломійця [12, с. 4]. Газета 

«Народна воля» в ці ж дні, посилаючись на офіційні джерела повідомляла, що «в 

Уманському повіті уже організувалось 1700 вільних козаків, у Васильківському – 1500 

душ» [13, с. 2].  

Селянський з’їзд Уманщини 29 червня 1917 року з приводу вільно козачого руху 

зазначив, що найкращим засобом охороняти себе від грабіжництва, розбою та інших 

злочинних небезпек, які загрожують мирному ладу та здобутій волі є заснування 

Вільного козацтва. З’їзд обрав Комісію з 18 осіб на чолі з комісаром Блаватним для 

найшвидшої організації козацтва в повіті. На Таращанському повітовому з’їзді 

представників селянських спілок 27 серпня 1917 р. його учасники серед інших питань 

обговорили шляхи формування Вільного козацтва. Учасники з’їзду доручили Комітету 

селянської спілки докладніше вивчити досвід організації Вільного козацтва в регіоні і при 

згоді Центральної Ради приступити до його організації. 22 жовтня 1917 р. на черговому 

повітовому селянському з’їзді відзначалося, що Вільне козацтво забезпечує життя і 

спокій громадян  України, зосереджує свої зусилля на тому, щоб «знищити, зліквідувати 

всі анархічні, розбишацькі, грабіжницькі явища, які починають все більше й більше 

ширитися…». Перший загін Вільного козацтва в Таращі був сформований в січні 1918 р. 

[14, с. 10].  

Ще на початку жовтня 1917 року в Чигирині відбувся Всеукраїнський з’їзд 

Вільного козацтва, на якому були присутні 200 представників від 60-тисячної армії 

козаків Київщини, Кубані, Чернігівщини, Катеринославщини, Полтавщини і 

Херсонщини. З метою організаційного становлення вільно козачого руху на форумі було 

обрано Генеральну Раду Вільного козацтва (12 осіб) на чолі з П. Скоропадським. 

Обов’язки заступника Скоропадського були покладені на єсаула Кубанського козацтва І. 

Полтавця, генерального писаря – Кочубея. Місцем перебування Генеральної ради було 

визначено Білу Церкву. Рада мала розпочати свою роботу 15 жовтня [15, с. 1]. Але, 18 

жовтня 1917 року газета «Народна воля» помістила інформацію про з’їзд комісарів 

України, який відбувся в Києві. На порядку денному стояло питання організації Вільного 

козацтва у республіці. Значна частина комісарів з Лівобережної України висловилися 

проти формування Вільного козацтва «яке може стати знаряддям в руках небезпечних для 

революції людей», на що, комісари Правобережжя заявили – «Вільне козацтво треба 

ширити і воно зможе захистити народ од грабіжників». Позицію на з’їзді комісарів 

Правобережжя підтримав секретар київського губернського комісаріату Шульгин, 

наголосивши при цьому, що: «Вільне козацтво доказало державну мудрість селянства. 

Козацтво спасало не раз населення од погромів». Після дебатів з’їзд комісарів України 

прийняв резолюцію, в якій зазначалося, що немає потреби організовувати в країні Вільне 

козацтво, «що ж торкається тих кадрів Вільного козацтва, які стихійно повстали на 

місцях... треба одібрати зброю і передати її українським військовим частинам». За таку 
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резолюцію з’їзду підписалося 25 комісарів, проти – 20, утрималось – 5 осіб [16, с.2]. 

Всеукраїнський з’їзд дав поштовх до проведення з’їздів козацтва на рівні повітів та 

волостей. 

22 жовтня 1917 р. відбувся з’їзд представників Вільного козацтва Липовецького 

повіту, на якому було ухвалено рішення об’єднати місцеве козацтво у міцну повітову 

організацію [17, с. 3]. В грудні 1917 р. відбувся з’їзд Вільного козацтва Андрушівської 

волості Липовецького повіту. На з’їзді була прийнята резолюція – «зважаючи на те, що в 

волості розповсюджуються останніми часами самосуди, вільне козацтво, рахуючи ці 

вчинки шкідливими для громадського спокою, рішуче висловлюються проти самосудів» 

[18, с. 2]. 30 грудня 1917 р. відбувся з’їзд представників Вільного козацтва Сквирського 

повіту. До його роботи була прикута увага представників повітової влади. На з’їзд 

прибули  начальник міліції повіту, голова земського комітету, члени комітету Ради 

селянських депутатів. Учасники з’їзду обговорили та схвалили Статут Вільного козацтва 

України прийнятий Генеральним Секретаріатом, обрали «Повітову полкову Раду» на чолі 

з полковником І. Ціруком та п’ятьма членами Ради.  

Для розбудови Вільного козацтва в Звенигородському повіті переказали 9 тис. крб. 

мешканці єврейського походження. У гарних стосунках із збройними загонами Вільних 

козаків вони вбачали запоруку особистої захищеності від єврейських погромів. Завдяки 

цьому на Звенигородщині в 1917 р. козацтво від погромів утрималося. 

Враховуючи заслуги Вільного козацтва, соціалісти-самостійники 17 грудня 1917 р. 

на своєму об’єднавчому з’їзді заявили про визнання вільно козачого руху справою 

національно-державною і тому рух мав би утримуватися за державний кошт [19, с. 193]. 

Поширенню вільно козачого руху в повітах Київщини в значній мірі сприяла 

місцева демократична преса. Газета «Селянська думка», яка виражала позицію 

Таращанської селянської спілки, надрукувала кілька статей, в яких розповідала про 

історію козацтва, про завдання, які мало вирішувати Вільне козацтво в умовах революції і 

боротися всіма засобами проти анархії, «боронити села від демобілізованих», які 

появляться в селах з закінченням війни. Вільне козацтво, стверджувала газета, мало стати 

озброєною силою, яка «не дасть Матір-України нікому на поругання» [20, с. 2]. 

Основні зусилля відроджене козацтво зосереджувало на забезпеченні порядку та 

спокою в містах та селах Київської губернії. Воно підтримувало Центральну Раду, а 

остання на певному етапі визнавала їх діяльність. Вільне козацтво Липовецького повіту 

поряд з цим вело боротьбу з самогонними ґуральнями.  

У Бердичівському повіті Київщини діяли загони отамана І. Ткаченка, на Черкащині 

– підрозділи Я. Водяного. Наприкінці лютого об’єднаний загін Вільних козаків містечка 

Стеблів та села Комарівка (Канівський повіт) організував охорону відрізку залізниці 

Корсунь – Біла Церква, намагаючись не допустити вивезення награбованого майна 

відступаючими більшовицькими загонами. А після переходу українських і  німецьких 

військ на Лівобережжя їх підтримали окремі загони Вільного козацтва, яким вдалося 

уціліти в умовах більшовицької влади.  

Більшовицьке керівництво, прийшовши в Петрограді до влади, активізувало свою 

експансіоністську політику щодо України, всіляко підтримувало деструктивні сили, які діяли в її 

регіонах. Не оголошуючи війну УНР, в грудні 1917 р. російсько-більшовицька влада розпочала 

військовий похід на українські землі. Протягом січня 1918 року збройні сили більшовицької 

Росії зайняли Київ, стали окупувати Правобережжя України.  

У Звенигородці було засновано Об’єднаний штаб Вільного козацтва південної 

Київщини та північної Херсонщини. Він підняв козаків на захист рідної землі. За викликом 

повітової земської управи до Умані прибув Гусаківський курінь отамана А. Шкільного. До 

отамана приєдналися курені з інших волостей. Козаки заблокували залізничну гілку Христинівка 

– Цвіткове, захопили артилерію 2-го корпусу російської гвардії, а також змусили штаб 8-ї 

більшовицької армії вертатися від Тального і шукати обхідного шляху. Біля станції Бобринської 

червоних оточили понад 8 тис. вільних козаків. Після запеклого бою сам М. Муравйов ледве 
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вислизнув з оточення. З часом він згадував: «На Україні довелося натрапити на оригінальну 

організацію буржуазної самооборони. Особливо дався взнаки Звенигородський повіт, де 

український шовіністичний націоналізм збудував собі фортецю у вигляді так званого Вільного 

козацтва. Ця організація не тільки не допустила нашої влади в повіт, а навпаки, сама перейшла до 

наступу, чим зробила чималу шкоду нашим військам. Я дуже жалію, що мені не довелося 

зруйнувати це гніздо, втопити в крові тих, що посміли підняти руку на червону армію...» [21, с. 2]. 

В лютому 1918 р. козаки Звенигородщини змусили скласти зброю гарматні частини 2-го корпусу 

російської гвардії, пізніше – російську кавалерійську бригаду, внаслідок чого до рук козаків 

потрапило 2 тис. коней, сідл та ін. 

Після повернення Центральної Ради до Києва постало питання про долю вільно 

козачих формувань. Таке питання виникло перед українськими лідерами в значній мірі 

під впливом німецької військової адміністрації, яка роззброювала цивільне населення, 

вилучала  в нього наявну зброю. А 5 квітня 1918 р. з’явився наказ військового міністра 

О.Жуковського про розпуск збройних вільно козачих загонів [22, арк. 83]. Вільне 

козацтво припиняє своє легальне існування, але не зникає безслідно – за часів правління 

Павла Скоропадського. Вільне козацтво брало участь у великих селянських повстаннях, 

ініціаторами яких виступали колишні вільні козаки. 
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Дудник Е.В., Дудник М.Г. Вольно казацкое движение в уездах Киевской губернии 

(1917-1918 гг.). 

На основе изучения архивных документов, опубликованных документальных 

источников, научно-исследовательской литературы анализируется процесс образования 

и деятельности отрядов Вольного казацтва в уездах Киевской губернии (1917-1918 гг.). 

Раскрываются организационные, идейные основы казацких формирований, их участие в 

защите Украинской Народной Республики. Как вывод, отмечается, что вольное 

казачество прекращает свое легальное существование, но не исчезает бесследно - во 

времена правления Павла Скоропадского. Материалы, предоставлены в статье, 

дополняют региональную историю.  

Ключевые слова: Вольное казацтво, отряды, крестьянство, Киевская губерния, 

уезды, власть, 1917-1918 гг.. 

 

Dudnyk O.V. Dudnyk M.G. Free Cossack process in Kiev province districts (1917-

1918).  

On the basis of the archival materials, published documentary sources and scientific 

literature the process of creation activity of Free Cossack troops in Kiev province district s is 

being analyzed. Organizational and ideological foundations of Cossack formations are being 

revealed as well as their role in protecting the Ukrainian National Republic. As a conclusion, it 

is noted that the free Cossacks cease their legal existence, but do not disappear without a trace 

- during the reign of Pavlo Skoropadsky. The materials of the article complement the regional 

history. 

Key words: Free Cossack, squads, peasantry, Kiev province, districts, authority, 1917-

1918. 

 

 

УДК 94(477):314.156.5 «1932/1933» 

 

М. М. Зеркаль 
 

МИКОЛАЇВЩИНА В 1932-1933 РР., РЕПРЕСІЇ ЯК ОДНА З ФОРМ 

ГЕНОЦИДУ: МОВОЮ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ 
 

У статті автором досліджуються архівні кримінальні справи репресованих 

мешканців Миколаївщини в умовах голодомору 1932 – 1933 роках. Автором здійснюється 

спроба звернути увагу читачів не просто до статистики жертв тоталітарного 

радянського режиму, а актуалізувати також проблему тотального фізичного знищення 

українців, німців, представників інших національностей які мешкали в Південному регіоні, до 
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вчинюваних злочинів співробітниками правоохоронних органів та вшанування пам'яті 

невинних жертв, про яких залишились, в більшості випадків, лише кримінальні справи і 

одночасно віддати данину поваги до замордованих голодом і не зафіксованих на сторінках 

документів. Розкривається антигуманний, протиправний характер діяльності партійного 

та державного апарату в справі тотального знищення селянства Півдня України і 

тотальної експропріації їх майна. 

Ключові слова: тоталітарна система, злочин, геноцид, голодомор, партійний 

апарат, ідеологія, селянство. 

 

З часу відкриття доступу дослідникам до справ в українських архівах розпочинається 

процес повернення забороненої, прихованої історичної пам'яті, створюються умови для 

комплексної реконструкції трагедії українського народу, об'єктивного висвітлення шляху 

випробування на міцність українського етносу. Існуючий науковий доробок щодо 

повернення із небуття документів які засвідчують факт масового голоду, масштаби та форми 

втілення жахливої радянської державної політики значний, але ще залишаються недостатньо 

дослідженими та не відкритими загалу конкретні історії життя реальних людей з їх долями, 

поглядами та вчинками. Автор намагається здійснити одну із спроб дослідити трагедію 

українського народу мовою реальних кримінальних справ і довести не лише абсурдність 

самих формулювань вироків, а також розкрити реальну процедуру фабрикування справ, 

винесення вироків. Автором аргументовано доводиться системність, а не випадковість 

репресивних справ щодо населення Миколаївщини, оприлюднюються життєві долі 

конкретних людей які стали невинними жертвами продуманої та цілеспрямованої державної 

політики радянського керівництва на всіх щаблях влади в 1932-1933 роках. Отже, останнім 

часом особливу актуальність, на думку автора, набуває вивчення краєзнавчого матеріалу, 

висвітлення для широкого кола читачів історичної пам'яті, правди, справедливості на 

задокументованих джерелах усної історії.  

Перш ніж почати аналіз конкретних прикладів втілення політики геноциду слід 

здійснити аналіз існуючого наукового доробку інших науковців. Тому, слід зазначити, що 

проблему голоду 1932-1933 рр. однією з перших висвітлювала збірка документів «Голод 

1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів [38]. Фактично це збірка 

копій окремих державних офіційних документів якими визнавався сам факт голоду. Слід 

підкреслити, що до цього, всі вони мали статус засекречених. Українці наприкінці 1990 р. 

отримали можливість самостійно ознайомитись з копіями офіційних документів і розпочати 

процес повернення історичної пам'яті. В 1991р. виходить друком книга-меморіал «33-й: 

ГОЛОД» [99]. Це була перша спроба альтернативними методами, порівняно з офіційною 

історичною наукою за допомогою усної історії засвідчити вчинені злочини та визначити 

роль конкретних катів у вчиненому масовому знищенні українців. Всю роботу при 

підготовці та виданні здійснили Володимир Маняк та Лідія Коваленко. Видання містить 403 

документальні оповіді, 20 з яких безпосередньо торкались Миколаївської області. В 1992 р. 

як упорядники Г.М. Михайличенко і Є.П.Шаталін видають наступну збірку документів і 

матеріалів по голодомору на Миколаївщині [44]. 

Важливою у справі висвітленні краєзнавчої історії голодомору стала колективна 

праця В.П. Шкварця і М.Ф. Мельника «Миколаївщина: погляд крізь століття. Нарис історії», 

1994 р. В 1996р. виходить невеликим накладом навчальний посібник для учнів 

загальноосвітніх шкіл області «Історія Миколаївщини» П.М. Тригуба, І.С. Павлика, О.В. 

Білюка [80]. На сторінках цієї роботи у доступній формі для відповідної вікової категорії 

читачів проаналізовано та узагальнено причини і наслідки голодомору 1932-33 рр. в межах 

Миколаївської області 

Державний архів Миколаївської області у 2000р. видає збірку документів і матеріалів 

«Миколаївщина: колективізація сільського господарства і голод (1929-1933)», керівник 

авторського колективу - М.М. Шитюк [92]. В цій роботі науковці та старшокурсники 

виклали результати опитувань свідків голодомору, жертв злочину радянської тоталітарної 
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державної машини яким пощастило вижити. 

Значний науковий доробок, його наукова новизна, концептуальність та 

різноплановість обумовлювали і зберігають провідну роль та значення науковця доктора 

історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, номінанта багатьох 

премій та конкурсів М.М.Шитюка [90, 91, 92, 93, 94, 95, 98]. 

Завдяки державній підтримці з 1992 р. триває робота групи науковців над виданням 

серії книг «Реабілітовані історією» в яких наводяться дані про конкретних громадян які в 

роки голодомору були репресовані та постраждали від радянських державних органів [99]. 

Актуальним стало видання краєзнавчої роботи про голодомор в 2002 р. ювілейної 

книги «Миколаївщина: літопис історичних подій».  В сумну річницю 2003 р. були видані 

колективні монографії: «Голод 1932-1933 років на території Миколаївщини» під 

керівництвом М.М. Шитюка [97], «Трагедія століття: голод 1932-1933 років на 

Миколаївщині» під керівництвом С.С. Макарчука [79]. Об'єктом наукових досліджень були 

сумні події 1932-1933рр., але обидва авторські колективи створили цікаві роботи про події 

голодомору на Миколаївщині, втілення насильницької політики суцільної колективізації та 

тотальне винищення українського селянства. Автори продемонстрували нелюдську сутність 

радянської тоталітарної державної машини в реальному житті коли  заради економічних 

показників було принесено в жертву багатомільйонні людські життя. Трагічні сторінки 

українського народу знайшли своє висвітлення також в роботах представників української 

діаспори, наприклад в Австралії за керівництва Петра Кардаша було видано книгу «Злочин» 

в якій П.Обруч також досліджував голодомор в Трикратському районі Миколаївщини. 

В 2004 році  В.П. Шкварець та М.Ф. Мельник видають доопрацьоване та виправлене 

друге видання «Історії рідного краю. Миколаївщина» де також висвітлюють події 

голодомору за місцевими матеріалами [56]. 

Трагічні події 1932-1933 років на Миколаївщині також досліджувались в статтях 

миколаївських істориків Бахтіна А.М. [30, 31, 31], Є.Г. Горбурова [94], Т.В. Березовської, 

Ю.В. Котляра [47], П.І. Соболя [70], І.І. Федькова [82], П.М. Тригуба [80], О.П. Тригуба, Т.В. 

Березовської, О.М. Юрчика та багатьох інших. 

В 2006 р. виходить друком колективна монографія М.М.Шитюка і К.Е. Горбурова 

«Миколаївщина в голодних 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 роках»  на сторінках якої було 

наведено копії історичних архівних документів які нарешті були розсекречені і стали у 

нагоді для розуміння причин, змісту, економічних і демографічних наслідків цих трагедій 

[94]. 

В створеному Українському інституту національної пам'яті почала проводитись 

систематична робота по дослідженню та публікації результатів науково-дослідницької 

роботи з проблеми голодомору 1932-1933 років в Україні в цілому і на Миколаївщині 

зокрема. В 2008 році в межах комплексної дослідницької роботи було видано «Національну 

книгу пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні. Миколаївська область». Слід 

зазначити,що це була колективна робота і до складу авторського колективу  входили: М.М. 

Шитюк, В.П. Шкварець, А.М. Бахтін, О.О. Баковецька, Є.Г. Горбуров, І.Т. Кіщак, В.Ф. 

Кондрашов, І.Є. Ніколаєв [58]. Це комплексне дослідження стало каталізатором для 

розгортання також значної кількості досліджень краєзнавчого матеріалу та сприяння 

створенню цілісної картини злочинного обличчя радянської тоталітарної машини яка 

створила голодомор українського народу. На сторінках книги «Голодомор 1932-1933 років в 

Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка. Матеріали міжнародної наукової 

конференції»( 2009 р.) було надруковано  статтю М.М. Шитюка «Селянство Миколаївщини в 

умовах голодомору 1932-1933 років: трагічна статистика жертв сталінізму» яка висвітлювала 

страхітливий процес запровадження нелюдської політики на основі розсекречених 

документах. 

Нарешті в 2015 році виходить навчальний посібник «Історія рідного краю: 

Миколаївщина» під керівництвом М.М. Шитюка в присутній  окремий урок № 34 про 

голодомор 1932-1933 років [100]. Для учнів авторським колективом робиться висновок, що 
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запровадження політики на знищення сільського населення було продуманою політикою 

радянського апарату у зв'язку з провалом хлібозаготівельної компанії восени 1932 р. До того 

ж, запровадження «чорних дошок» стало зовнішнім втіленням страшних планів винищення 

навіть населених пунктів та створення відповідних умов для їх ізоляції і недопущення спроб 

втекти на інші території.  

Таким чином в історіографії дослідження голодомору 1932-1933 рр. на Миколаївщині, 

як і в цілому по Україні, ми можемо простежити певну трансформацію підходів в оцінках від 

тимчасових і незначних наслідків неврожаю та порушень балансу зовнішньої торгівлі до 

цілеспрямованої політики тоталітарної держави на шляху фізичного знищення інакодумства 

і знищення найбільш міцного конкурента радянської колективної системи обробітку землі, 

проведення політики геноциду по відношенню до українців які ототожнювались з 

прихованим ідейним ворогом радянської системи.  

Незважаючи на втілюваний штучно інспірований голод радянська державна машина 

продовжувала свою роботу також в придушенні навіть спроб виявлення невдоволення 

здійснюваною політикою геноциду. Населення намагалось відчайдушно вибороти своє право 

на життя, але середовище страху та жаху, трансформація психіки під впливом голоду 

забезпечували домінування і перемогу радянської системи. На сьогоднішній день так 

остаточно і  не зрозуміло, що виступало мотивувальним аргументом в головах виконавців 

злочинних наказів, адже всі усвідомлювали та бачили, що всіх виконавців рано чи пізно, в 

більшості випадків, буде чекати доля їх в'язнів. Досліджуючи кримінальні справи, які 

збереглись до наших днів, типовим прикладом може бути справа від 18 серпня 1932 р. 

Подопригори Федора Наумовича - 17 років, українця, неодруженого, сина робітника з с. 

Привільне,  Баштанського району. Незважаючи на малолітство йому було інкриміновано 

приналежність до контрреволюційної організації та поширення по селу листівок 

антиколгоспного характеру із закликами до боротьби та поваленню радянської влади [28]. 

Працював він в Баштанці при кінобазі кіномеханіком. Народився в родині селян: мати Марія 

Семенівна (1883 р. нар.), батько Наум Васильович(1879 р. нар.), брат Іван Наумович (1903 р. 

нар.), сестра Олександра Наумівна (1922 р. нар.) та проживав в селі Привільне Баштанського 

району. Слід зазначити, що цей підліток закінчив сім класів, виховувався в родині де батько 

традиційно працював по найму ковалем, з часом починає працювати на заводі «Вєрфі» в м. 

Миколаєві також в якості коваля і пропрацював до 1918 р. Внаслідок революційних 

перетворень завод зупиняється, а Наум Васильович Подопригора разом з родиною 

повертається в с.Привільне і наймається в приватну кузню, де і пропрацював з 1918р. по 

1921р. Сільськогосподарське товариство створює кузню колгоспу «Ім. Сталіна» де і 

продовжував працювати на час ув'язнення сина. Таким чином він не міг в родині потрапити 

під вплив селянської ідеології і стати затятим землевласником або просто ідеологічним 

ворогом радянської влади. Фактично він виховувався в родині пролетарів. Федір Наумович 

навчаючись в школі вступає до комсомолу в 1929 р. Школу закінчує в 1932 р. і плануючи 

вступити до фабрично-заводського училища заводу «А.Марті» всю зиму 1931 р. їде до м. 

Миколаєва. В місті мешкає брат Іван(25років), був одружений з дочкою також робітника, але 

на підгрунті ревнощів в 1931 р. розлучився, працював в якості заступника майстра головної 

кузні на заводі «А.Марті», мешкав на 1-й Піщаній вулиці, буд.№ 1. Виходячи із 

задокументованих в протоколі свідченнях він 15-17 квітня 1932 р. повертаючись з м. 

Миколаєва додому на залізничній станції зустрів знайомого свого батька Кипченка Андрія, 

який і повідомив, що їздив до Кривого Рогу, де мешкав і працював на родовищі його брат, 

який повідомив останнього про безглуздість подальшої роботи. Також зазначив ніби на 

перші числа травня планується повстання робітників невдоволених своїм економічним 

становищем і умовами праці. Цікавився умовами життя робітників м. Миколаєва, адже він 

мав відповідну інформацію від працюючого на заводі брата, про пайки які їм видаються, як 

забезпечуються утриманці. На шляху від станції Н.-Полтавка до с. Привільне  неодноразово 

зазначав що робітники Кривого Рогу 1-го травня планують повстати проти радянської влади 
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Фото. Прокламація з с.Привільне. 

і для їх підтримки слід організувати контрреволюційний осередок та підготувати до 

підтримки робітників велику масу селян, для чого необхідно побільше поширити листівки на 

селі. За його словами в Кривому Розі члени контрреволюційної організації крадуть зброю в 

військових частинах та масштабно готуються до 1 травня. В Привільному він пішов до свого 
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брата Кипченко Івана (45 р.), члена колгоспу «Червона Україна». Самого Кипченка Андрія 

вважали кулаком, який мешкав в селі Дчурала (Манджурські хутори), у 8 верстах від 

Привільного.  

Через тиждень він прийшов до родини Подопригор, в хаті батька не було тому він і 

почав спілкуватись з Федором, пояснював необхідність поширювати серед селян прокламації 

антирадянського змісту. В тексті зокрема зазначалось: «... Селяни, як довго ви будете терпіти 

цей тягар і пухнути від голоду. Розбігайтесь з колгоспів, розбирайте все своє та починайте 

господарювати самостійно. Організовуйтесь в одне, бийте комуністів, долой Радвладу, Вся 

влада селянам», «... Товариші селяне, не хотіли їсти хліб, їжте насіння. Із цього становища 

вихід один – вийти з колгоспів, розподілити посів і тоді справа покращиться. Сама партія 

хоче вас розпустити, але не знає як. Селяне, ві самі повинні бути готовими до боротьби 

проти Радвлади і комуністів. Вся влада в ващих руках. Да здравствує нова влада. Смерть 

комуністам, колгоспна земля селянам...» [28, с.40]. Причому що цікаво він надав Федору 

прокламації надруковані в типографії і наказав їх переписувати печатними літерами, щоб 

останнього не вирахували за почерком, а також 10 карбованців для матеріального 

заохочення. Наступного дня він разом з прокламаціями пішов до свого сусіда Рижику 

Федору Михайловичу, також 17-річного підлітка, заможному середняку, який переписав 

багато копій листівок і поширив по селу. Спілкуючись з своїм товаришем останній зазначив, 

що став свідком того як селянин після прочитування прокламації висловився за те,що треба 

увести з колгоспу своїх коней [28, с.2]. Листівки клеїли в ніч на 22 квітня 1932 р. також 

Гончаренко Микола Васильович (17 років) та Рижик Федір. Після проведеного розклеювання 

прокламацій лише один раз він зустрівся з Кипченком Андрієм. 

Після поширення прокламацій почався процес розбирання назад коней в 5-ій сотні з 

колгоспу, в колгоспах «Рада» і «Сталін». Щоб зупинити цей процес в колгоспі «Червона 

Україна» селянина-бідняка Шляхова судили за розбирання коней в приміщенні театру села з 

залученням селян [28, с.16]. Цікавими є свідчення Рижика Федора, який під час допиту 

засвідчив той факт, що прокламації дві штуки отримав, але вдома порвав і не розклеював, а 

всі наступні дні працював на полі. Також зазначав, що Федір Подопригора при ньому писав 

листівки по пам'яті, тобто самостійно складав [28, с.26]. 

В додаткових свідченнях 21 жовтня 1932 р. Федір Подопригора зазначає також, що 

спілкуючись з своїм однолітком Гончаренком Миколою Васильовичем напередодні 

першотравневих свят зазначали що немає чого їсти і взагалі стало важко жити. Внаслідок 

малограмотності він ніби запропонував переписати йому прокламації для того, щоб 

«полякати» партійців, які забирають у селян хліб, тому взяв зразки і пішов до себе додому 

переписувати [28, с.30]. Рижику Федору віддав дві листівки, які той наступного дня читав у 

бригаді серед селян. В ніч на перше травня він разом із Гончаренком Миколою росклеювали 

6 листівок по селу. Підпис під листівками «КПРСХ» розшифровувався, як: Коля, 

Подопригора, Рижик Свобода Християнам».  

8 січня 1933р. справу № 962 було передано уповноваженим СПО Г.Ладштейном на 

розгляд судової трійки з пропозицією концтабору на 5 років для Подопригори Ф.М. Вже 16 

січня 1933 р. уповноважений 3 від. СПО Облвідділу ГПУ УРСРС Бєскін постановив 

клопотати 3 роки ув'язнення в концентраційному таборі і протоколом №43/917 від 17 лютого 

1933 р. Подопригору Федора Наумовича було засуджено до вислання через ПП ОГПУ в 

Північний край на три роки, враховуючи час з 18.08.1932р. направивши засудженого етапом. 

Так було зламано долю молодої людини. 24 березня 1990р. старший помічник прокурора 

області по нагляду за слідством в органах КДБ радник юстиції В.М.Колбєшкін, начальник 

слідчої групи УКДБ УРСР по Миколаївські області підполковник В.А.Левенець за 

ствердженням прокурора Миколаївської області державний радник юстиції 3 класу 

Ю.Є.Бондар підготували висновок за яким повідомили сестру засудженого Подопригору 

Олександру Наумівну повідомили, що Подопригора Ф.Н. підпадає під дію ст.1. Указу 

Президії Верховної Ради СРСР від 16 січня 1989р. «Про додаткові заходи по відновленню 

справедливості по відношенню до жертв репресій, які мали місце в період 30-40-х і початку  
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Фото. Подопригора Федір Наумович. 

50-х років» [28, с.50]. 

Типовою виступає також справа Приходько Сергія Григоровича, розпочато яку було 

20 січня 1933 р., в умовах починаючого набирати оберти голодомору.  Приводом для 

порушення карної справи зазначалось, що будучи зважувальником колгоспного зерно-хліба, 

займався систематичним розбазарюванням та крадіжками та під час обшуку було виявлено 

10 пудів незаконного отриманого хліба. Причому відразу зазначається, що він повинен був 

здати 19 пудів незаконно отриманого хліба, а знайшли лише 10 пудів. Декілька слів про його 

попередню біографію. Народився в 1912 р. в селі Антонівка де і прожив все життя. Освіту 

здобував вдома, за соціальним походженням визначався як середняк. Мешкав разом з 

матір’ю 47 років та чотирма сестрами: Ганна 19 років, Дашка 17 років, Ліда 14 років, Настя 

10 років та Саша 8 років. Головним доказом були, як і завжди в цей час, показання свідків. 

Свідком за цією справою проходив Чубенко Олександр Іванович, який був його односельцем 

від народження і фактично мав вичерпну інформацію про всі аспекти життя підсудного, 

лише з одним важливим зауваженням, за походженням він був бідняком, а отже і соціальні 

інтереси його були протилежними ніж у підсудного. слова документів слід відтворювати ті 

мотиви, які стали причиною участі в карній справі даної людини. Свідок працював в артілі 

«Червоний повстанець» в с. Антонівка. За його свідченням склад злочину полягав в тому, що 

звинувачений під час обмолоту допускав завантаження на підводи зерна для відправлення до 

комори без зважування і тим самим створював умови для розкрадання колгоспного зерна, 

зриву виконання плану хлібозаготівель. Засвідчував особисті висловлювання в яких 

зазначав, що «..в цьому році хліб знову весь заберуть і колгоспникам залишиться 

голодувати», чим штучно викликав невдоволення та хвилювання серед селян, які буцімто під 

його впливом не виходили на роботу [29, с.3]. Другим свідком за справою проходив 

Ткаченко Єгор Філіпович (44 років), теж бідняк, одружений, хлібороб, член артілі «Червоний 

повстанець» в с. Антонівка, теж все життя прожив поруч з підсудним. В своїх свідченнях 

зазначив також те, що були випадки коли зважувальник Приходько залишав робоче місце 
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щоб пити горілку з бригадиром і залишав ваги без нагляду, тоді підводи які приходили в цей 

час завантажували зерно без зважування, що, на його думку, і спричинило значне 

розкрадання зернохлібу в 2-й бригаді, а також спричинило систематичні прогули роботи 

робітників. Також чув промови звинуваченого про те, що «працюй, не працюй, а голодними 

будете, що трудодні це панщина. Шангоренко Микола Васильович (1897р. нар), бідняк, 

малограмотний, одружений, українець, член артілі «Червоний повстанець» в с.Антонівка 

зазначав, що знає Приходько Сергія Григоровича, як сина кулака, який разом з батьком мали 

у власності 15 десятин землі, орендували ще 15 десятин. В господарстві яких були: коней 6 

шт., корів 3 шт. та молодняку до 5 шт. Постійно наймали 1 людину для роботи по 

господарству і до 5 чоловік під час сезону збору врожаю. Вони володіли повним набором 

необхідного для обробітку землі сільськогосподарським інвентарем. Засвідчував також 

факти розбазарювання та крадіжки колгоспного зерна, а також факт висловлювання 

звинуваченого проти виконання плану хлібозаготівель, що хліб заберуть і ми залишимось 

голодними. Приймаючи участь у обшуку знайшов закопаними в яму 10 пудів зерна. В 

матеріалах справи знаходиться виписка з протоколу № 66 від 30 грудня 1932 р. засідання 

правління артілі «Червоний повстанець», тобто заднім числом, адже в показаннях свідків, 

членів артілі, про це ніде нічого не зазначається, на якому слухали питання «Про очищення 

колгоспу від чужих елементів, ворів, лидарів». Ухвалили Приходько Сергія виключити як 

симулянта та будучи вагарем який зловживав, пиячив у місті з бригадиром Вакуленком 

Грицком, що призвело до великої крадіжки хліба на бригаді №2 [29, с.7]. 

В своїх свідченнях визнавав той факт, що на тих участках, де він був вагарем в 

наступному було винайдено велику кількість ям з прихованим зерном, але все це робилося 

без його участі і йому невідомо хто конкретно крав і в якій кількості. Визнав той факт, що у 

нього було виявлено нестачу 7 пудів зерна, які пізніше були винайдені в ямі. Спростовував 

факти відправлення зерна без зважування. Зазначав, що за трудодні отримав 47 пудів хлібу, а 

19 пудів хліба як незаконно отримані не зміг повернути тому, що на момент вимоги його вже 

вилучили під час обшуку. Виявлені 10 пудів були залишком від отриманих за трудодні. У 

підготовленому звинувачувальному висновку співробітником опергрупи Буртовенко 

пропонувалось застосувати до звинуваченого ув'язнення в концентраційному таборі на 5 

років. Цю пропозицію підтримали районний уповноважений ДПУ по Баштанському району 

Чалков та районний прокурор Гольдштейн 22 січня 1933 р. Після формального розгляду 

справи особливої наради при колегії ДПУ УРСР 4 лютого 1933 р. протоколом № 30/904 було 

прийнято рішення Приходько Сергія Григоровича ув'язнити до концентраційного табору 

терміном на три роки починаючи відлік з 20 січня 1933 р. Так просто і легко було позбавлено 

селянську родину основного робітника, який забезпечував виживання 6 жінкам, ізольовано 

людину яка під час спілкування з своїми односелцями намагалась критично осмислити 

процеси які відбувались в повсякденному житті. 

25 травня 1989 р. прокурор Миколаївської області старший радник юстиції 

Ю.Є.Бондар затвердив  рішення про те, що Приходько С.Г. підпадає під дію ст.1 Указу 

Президії Верховної Ради СРСР від 16 січня 1989 р. «Про додаткові заходи по відновленню 

справедливості по відношенню жертв репресій, які мали місце в період 30-40-х і початку 50-

х років». В документі зазначається, що родичі засудженого не знайдені, тобто ми лише 

можемо здогадуватись та припускати те, що внаслідок вилучення працівника та утримувача 

родини всі або вмерли від голоду, або позбулися життя внаслідок інших трагічних подій які 

прокотилися південноукраїнськими землями. 

Проаналізовані та багато інших, які не були розглянуті в даній розвідці свідчать про 

те, що була загальна схема діяльності каральних органів, коли пригадувалось як 

звинувачення походження з заможної родини, або участь в революційних подіях не на  боці 

переможців. На підставі досліджених справ стає цілком зрозуміло, що вся система 

судочинства щодо селян була побудована таким чином, аби доказова база відігравала 

допоміжну і не обов'язкову частину судочинства, а головним було те що людина була 

хліборобом, вела самостійне господарство, намагалась за будь-яку ціну зберегти 
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відокремлене господарство. В значній мірі це була свого роду помста за походження, етнічну 

спорідненість. В матеріалах справ задокументовано факти тотального вилучення всього 

продовольства і приречення людей на вимирання. Фактично висловлені думки ставали 

одним із доказів вини підсудних. Поставлена мета скорочення кількості українського 

сільського населення, яке не стало на підтримку радянських перетворень, а стало 

фундаментом для руху опору і залишалось потенційно небезпечним. Нажаль ми стали 

свідками такого ганебного явища, як звинувачення своїх односельців заради отримання 

частини конфіскованого майна. Одні українці засвідчували брехню стосовно інших. Крім 

політики голодомору радянська система застосувала також синхронно відкриту репресивну 

політику щодо українського населення. Поки що задокументовано 2008 громадян 

Миколаївщини які потрапили в лещата терору, але збереглись і інші кримінальні справи, які 

ще чекають на своє вивчення. Досліджуючи трагічні події 1932-1933років вражають 

масштаби людських втрат, причому за кожною цифрою стоїть окрема людина, її життя, 

сподівання, розчарування і страшна трагедія смерті. Остаточна кількість втрат і по сьогодні 

залишається дискусійною. Наше суспільство повинно не просто пам'ятати, а уважно 

досліджувати, відстежувати, узагальнювати сучасні демографічні процеси в українському 

суспільстві. Постійно пам'ятаючи про від 3,5 до 9 млн замордованих впродовж двох років 

радянською тоталітарною системою треба також аналізувати статистику кількості населення 

сьогодні, адже, наприклад, лише за дев'ять місяців поточного 2016 року лише в 

Миколаївській області населення скоротилось на 5,3 тисячі чоловік і це без запровадження 

страшної політики голодомору, без врахування мігрантів тобто лише за цей період населення 

Миколаївщини скоротилося на 2-3 села.   

Схожі статистичні дані простежуються  і по інших областях. Таким чином, щоб через 

певний час чинна економічна та соціальна політика не отримала визначення геноциду 

українського населення слід приймати екстрені та дієві рішення. Отже, пам'ять про покладені 

жертви українства на алтар радянського режиму потрібно зберігати і використовувати у 

вихованні нових поколінь нашої вільної і самостійної держави. Злочинців, які втілювали 

нелюдські рішення теж треба назвати поіменно і віддати належне на стіні ганьби. Тому 

потрібно продовжувати дослідницьку роботу за існуючими документами кримінальних справ 

та зібраних усних свідченнях. 
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Зеркаль Н.Н. Николаевщина в 1932-1933 гг., репрессии как одна из форм геноцида: 

языком уголовных дел. 

В статье исследуются уголовные дела репрессированных жителей Николаевщины в 

1932-1933 годах. Осуществляется попытка привлечь внимание читателей не просто к 

статистике жертв тоталитарного советского режима, а поднять проблему сознания 

народа к совершаемым преступлениям чиновников и почтение памяти невинных жертв, о 

которых осталась информация в уголовных делах. Одновременно почтить память 

замученых голодом и не зафиксированых на страницах документов. Раскрывается 

антигуманный, противопроавный характер деятельности партийного и хозяйственного 

аппарата тотального уничтожения крестьянства Юга Украины и тотальное изъятие их 

имущества. 

Ключевые слова: тоталитарная система, преступление, геноцид, голодомор, 

партийный аппарат, идеология,крестьянство. 

 

Zerkal М. М. Policy of total annihilation of Ukrainians 1932-1933. in Nikolaev in the 

form of repression: the fate of people historians eyes, tongue criminal cases. 

Archival criminal cases of repressed inhabitants of Mykolayiv famine conditions in 1932 - 
1933 years studied in the article. The author tries to embrace the reader's attention not just to the 
statistics of victims of the totalitarian Soviet regime and raise the issue of the total physical 
destruction of Ukrainian, Germans and other nationalities who lived in the South Region in the 
crimes exerted by law enforcement and honor the memory of innocent victims, about whom was 
remained in most cases, only criminal cases and also pay homage to the murdered and not 
recorded in the pages of the documents.  Inhumane, unlawful nature of the party and state 
apparatus in case of total destruction of the peasantry of South Ukraine and total expropriation of 
their property were disclosed. 

Keywords: totalitarian system, crime, genocide, famine, partianyy device, ideology, 
peasantry. 

 

 

УДК 778.5 (091) (477.7) «1950-1990» 

 

В.Г. Кірчев  
 

З ІСТОРІЇ ДИТЯЧИХ АМАТОРСЬКИХ КІНОСТУДІЙ 

ТА КІНОСТУДІЙ СИСТЕМИ ПРОФТЕХОСВІТИ 

НА МИКОЛАЇВЩИНІ 
 
Стаття розповідає про історію унікальної дитячої аматорської кіностудії міста 

Миколаєва, а також кіностудій системи професійно-технічної на Миколаївщині в 1960-х - 
на початку 1990-х років, про їх проблеми і досягнення, про творчу і педагогічну діяльність 
ентузіастів своєї справи – керівників аматорських кіностудій. Автор привертає увагу 
читачів до незаслужено забутої сьогодні такої цікавої і важливої форми дитячої та 
юнацької творчості, як кіноаматорство, наголошує, що дослідження здобутків та проблем 
кіноаматорського руху може стати значним поштовхом для відродження його в сучасних 
умовах. 
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Ключові слова: аматорська кіностудія, дитяче кіноаматорство, народний 

самодіяльний колектив, відродження духовності, Миколаївщина. 

 

Незаперечним є той факт, що формування нової генерації українців відбувається в 

умовах незалежності та зовнішньої агресії під впливом значної кількості як зовнішніх, так і 

внутрішніх економічних, політичних, культурних та соціальних чинників. Важливим 

елементом комплексної роботи у справі виховання залишається гурткова робота з молоддю, 

підлітками, дітьми. Саме тому автор спробує привернути увагу читачів до незаслужено 

забутої сьогодні такої цікавої і важливої форми дитячої та юнацької творчості, як 

кіноаматорство, і зацікавити у подальшому розробленні цієї проблеми науковців та 

дослідників. Комплексне вивчення історії розвитку даної форми роботи з молоддю в 1960-х - 

на початку1990-х років сьогодні ускладнене з певних об'єктивних та суб'єктивних причин, 

серед яких найбільші - це обмежена кількість документальних історичних джерел, належним 

чином оформлених та проведених інтерв'ю з безпосередніми учасниками гуртків та їх 

керівниками. Автор, таким чином, вважає, що значна роль кіноаматорських студій у 

вихованні молоді, здобутки в цій справі та тривалий історичний період діяльності дитячих і 

юнацьких гуртків кіномистецтва повинні стати об'єктом наукових історичних досліджень 

уже сьогодні і створити умови для відновлення своєї масштабної діяльності в сучасних 

історичних умовах України та Миколаївщини зокрема. 

При підготовці свого дослідження автором було використано значний масив архівних 

документів, наприклад, накази обласного управління професійно-технічної освіти 1960-1970-

х років, кіноматеріали - фільми, створені учасниками дитячих кіностудій та кіностудій при 

СПТУ, безпосереднє спілкування з вихованцями дитячих та юнацьких кіностудій, здійснено 

аналіз друкованих періодичних видань. Окремими аспектами обраної теми займались такі 

дослідники: Б.Аров («Лауреаты фестиваля»,1967р.) [1, с. 4], А. Демешин («Творчество 

юных»,1967р.) [3, с.4],  О.Умеренков («Хто допоможе кінолюбителю?»,1970р.) [6, с. 4], 

В.Колодій («Кінострічки «Корабела», 1973 р., «Лауреаты международного феcтиваля», 

1979р.) [8, с. 4] та інші, які в своїх роботах висвітлювали діяльність окремих гуртків та 

творчий доробок студій, намагалися за стандартами соціалістичного реалізму донести до 

читача історію становлення, досягнення і окремі проблеми дитячих та юнацьких кіностудій 

м. Миколаєва 1960-х – на початку 1990-х років. Узагальнюючих та системних досліджень 

створено не було. Учасники кіноаматорського руху займались творчістю та роботою над 

створенням різних форм кінопродукції і не намагались зафіксувати сам процес своєї роботи, 

життя документально. 

Дитяче кіноаматорство в УРСР і на Миколаївщині зокрема, має свою тривалу та 

цікаву історію. В цілому, слід зазначити, що поширення цього виду виховної світоглядної 

позашкільної роботи з молоддю починається в тридцяті роки ХХ століття. На довоєнній 

міжнародній виставці у Нью-Йорку демонструвалася стрічка «Наш парк», яку створили учні 

міста Загорська. Там виникла і активно діяла одна з перших в СРСР дитячих кіностудій. Її 

фільми («Кузя Шестерёнкін», «Філя рибалка» та інші) мали успіх [4, с. 41]. 

У передвоєнні роки в столиці країни була створена кіностудія при Центральному 

будинку піонерів, яка випустила низку хронікальних стрічок про життя школярів. Серед 

юних студійців були Станіслав Ростоцький, Ролан Биков, Людмила Шагалова та інші, які 

стали згодом завдяки дитячому захопленню перетворились на відомих майстрів 

кіномистецтва. 

Тяжіння дітей до кіно і кінотворчості в ті роки було масовим і спиралось на ентузіазм 

як батьків, так і професійних кіномитців. Наприклад, в 30-х роках ХХ століття новосибірські 

школярі в умовах відсутності промислово виготовлених для непрофесійного використання 

кіноустаткування самотужки зробили кіноапарат за власними кресленнями та використали в 

ньому оптику від фотоапарата. За допомогою такого саморобного пристрою діти знімали та 

демонстрували перед своїми земляками шкільную хроніку [4, с. 42]. 

У післявоєнні роки для українських споживачів стали доступними прості і недорогі 
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кінокамери для вузької плівки, тому дитячий кіноаматорський рух почав швидко зростати. 

Цьому сприяли спеціалізовані дитячі фестивалі та конкурси - Всесоюзний фестиваль 

«Тбіліські зорі», фестиваль друзів «Флорічіка» та ін.[4, с.45]. Велике значення мала також 

поява дитячих кіноцентрів. На території України перший дитячий кіноцентр з'явився в 

Дніпропетровську [4, с. 42]. 

На початку 60-х років кіноаматорство в СРСР стрімко розвивалося, набирало обертів, 

а в умовах відсутності погодженої програми створення і розвитку кіноаматорських гуртків 

багато студій не мали необхідної матеріально-технічної бази. В той час кінопромисловість не 

випускала аматорських кінокамер, які б дозволяли здійснювати кінозйомку та звукозапис 

одночасно. Слід також враховувати той факт, що якість кіноплівки була невисокою. Як 

правило, кіноаматори знімали на обернену кіноплівку і отримували один екземпляр фільму, 

який при багаторазовому перегляді на екрані швидко псувався. Знімали в основному 

кінокамерами типу «Київ-16С2» на 16-мм кіноплівку, ці кінокамери не мали змінної оптики, 

і зображення було неякісним. Використовували монтажні столики типу «Екран», аматорську 

звукову та освітлювальну апаратуру. 

Унікальним явищем на той час була аматорська кіностудія Палацу піонерів і школярів 

міста Миколаєва, яка почала працювати в 1960 році. Цікавою була трансформація 

маленького самодіяльного фотогуртка в напівпрофесійну дитячу кіностудію [3, с. 4]. 

Досвід її роботи сьогодні в значній частині забутий, але неоціненний. Слід зазначити, 

що по-перше, її керівнику Марку Трейгеру вдалося об'єднати дітей різних вікових груп, для 

яких кіно стало серйозною справою на все подальше життя. По-друге, вдалося створити 

необхідну матеріально-технічну базу. Зйомки фільмів велися на 35-мм кіноплівку. Студія 

мала професійну апаратуру, якої не було навіть на Миколаївській обласній студії 

телебачення: синхронну камеру СК1, ручні кінокамери «Конвас», монтажну, звукову, 

освітлювальну та іншу апаратуру, яка дозволяла випускати фільми з оптичним записом 

звуку. Значну частину виготовлених стрічок демонстрували в місцевих кінотеатрах і на 

обласному телебаченні. 

По-третє, студійці опановували різні спеціальності: оператор, режисер, монтажер, 

звукооператор, освітлювач. Деякі зі студійців, такі як фотожурналісти Олександр Кремко, 

Борис Рибаков, кінооператор Олександр Ілюшин стали висококваліфікованими фахівцями, і 

їх дитяче захоплення перетворилось на справу всього життя. 

Зйомки фільмів вимагали від дітей широкого кола знань: кінематографічних, 

технічних та літературних, акторської майстерності. Такі знання студійці отримували 

завдяки співпраці з досвідченими кіномитцями. Кіностудію підтримували кіномитці Києва та 

Одеси. Шефську допомогу надавала Київська студія документальних фільмів, зокрема, її 

оператор, лауреат державної премії В.Л. Ковальчук, інші фахівці [3, с. 4]. 

Кінотворчість виступала засобом виявлення у дітей художнього потенціалу, особливо 

коли педагоги дитячих аматорських гуртків і кіностудій керували ними таким чином, щоб не 

нав'язувати дітям своєї волі, своїх смаків, уявлень і художніх рішень. Таким талановитим 

педагогом був Марк Трейгер. Під його керівництвом діти працювали над створенням 

кіноновел та ігрових фільмів [3, с. 4]. Методика роботи з різновіковою підліткової 

аудиторією викликала і викликає інтерес серед дослідників, адже керівнику довелося 

згуртувати біля кіномистецтва дітей з різних соціальних верств, різними смаками та 

життєвими принципами, що заслуговує на окреме дослідження методики роботи з такою 

аудиторією. 

Діяльність дітей-кіноаматорів за видами і жанрами мало чим відрізнялася від 

діяльності дорослих кіноаматорів, вони не тільки знімали документальні, науково-технічні, 

мультиплікаційні та ігрові стрічки, але часто створювали фільми-нариси, портрети і т. і. 

Першими роботами студійців були короткі кіносюжети, а пізніше вони почали створювати 

фільми за сценаріями, написаними самими студійцями або їх керівником [1, с. 4]. 

Фактично відразу після початку випуску студією «справжніх» звукових 

документальних та ігрових фільмів, кіноаматори Палацу піонерів успішно виступили на 
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обласному огляді самодіяльного мистецтва та отримали високу оцінку в Києві. На 

Всесоюзному фестивалі самодіяльного мистецтва 1967 року студійці здобули два дипломи 

першого ступеня і дві медалі лауреатів фестивалю, які були присуджені за фільми «Одного 

разу» і «Ровесники і ровесниці». Всього з 1960 по 1971 роки було знято 15 звукових 

кінофільмів [1, с. 4]. Кіностудія Палацу піонерів працювала протягом одинадцяти років і 

припинила своє існування з переходом М.Н. Трейгера в іншу організацію. Таким чином, 

творча особистість керівника не лише обумовила саме існування гуртка, але й вплинула на 

формування підлітків як творчих особистостей, багатьом допомогла визначити свій 

життєвий шлях. 

Важливе місце в історії поширення дитячого та юнацького кіноаматорства посідають 

кіностудії системи профтехосвіти. 
В 1963 році в місті Миколаїв при Будинку культури профтехосвіти була створена 

аматорська кіностудія «Корабел». Вона об'єднувала учнів середніх професійо-технічних 

училищ, які цікавилися кінематографією. Студія мала 16-мм кінознімальну апаратуру, 

знімала фільми на чорно-білу кіноплівку з магнітною звуковою доріжкою (фонограмою). У 

ній займалося більше 30 учнів профтехучилищ. 

Багато років кіностудією керував великий ентузіаст своєї справи Ігор Григорович 

Міхєєв. Під його керівництвом учні створювали фільми різної тематики, об'єднані метою 

морального, патріотичного та естетичного виховання, пропаганди робітничих професій та 

системи профтехосвіти. 

В 1970 році на обласному фестивалі аматорських фільмів студійці показали картини 

«Его крылья», «Здравствуй, стройка!», «Этюды», які отримали високі оцінки і вибороли 

перше місце. 

За 30 років існування кіностудії було знято понад 50 аматорських короткометражних 

фільмів і кіножурналів. Багато фільмів студії виборювали призові місця на міських, обласних 

та республіканських оглядах-конкурсах кінолюбителів. Серед низки фільмів-лауреатів слід 

окремо згадати такі як «Тут каждая улица – память живая», «Зажги свою звезду», «Поле 

молодых», «За того парня», «Продолжение подвига», «Войди в наш дом» та інші стрічки.  

У 1970 році за сценарієм відомого поета і письменника Еміля Январьова на кіностудії 

«Корабел» був знятий фільм «Его крылья». Фільм розповідає про життєвий шлях вихованця 

ПТУ №5 Василя Гречишникова, який в роки війни здійснив геройський вчинок - на літаку 

врізався в колону німецьких танків [7, с. 4]. 

 Однією з найкращих робіт кіностудії був визнаний фільм «Тут каждая улица – память 

живая», знятий у 1972 році. Автори фільму показали трудовий ритм міста Миколаєва, зуміли 

«перекинути місток» від теперішнього часу до полум'яних літ війни, коли кожна п'ядь землі 

була полита кров'ю їхніх дідів і батьків. На республіканському конкурсі фільм був 

удостоєний золотої медалі. Дуже вдалим в цій стрічці стало втілення поєднання 

патріотичного виховання та формування почуття національної гідності і зв'язку поколінь [8, 

с. 4]. 

Кінострічки, які було створено на кіностудії, належали до різних жанрів. Фільм 

«Кораблики» - лірична картина про перше кохання, про розчарування молодого хлопця, який 

прийшов з армії і пережив зраду коханої. Глибоке співчуття глядача викликає остання сцена 

фільму – в останнє плавання відпускає герой паперові кораблики, зроблені з листів коханої 

дівчини. 

В кінці 1970-х років був знятий фільм «Огненный автограф» - профорієнтаційна 

стрічка про роботу зварювальників заводу імені 61 Комунара, про нелегку, але цікаву 

професію зварювальників-суднобудівників (сценарій Якова Тубліна, режисер-оператор Ігор 

Смердов). 

У 1973 році кіностудії «Корабел» за значні творчі успіхи було присвоєно звання 

«Народний самодіяльній колектив», що дало можливість покращити матеріально-технічну 

базу та залучити більш широке коло  талановитих юнаків та дівчат. 

В своїй роботі студія надавала методичну і практичну допомогу широкому колу 
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інших кінофотогуртків професійно-технічних училищ міста Миколаєва. 

Окремі професійно-технічні училища мали свої кіногуртки, які створювали цікаві 

фільми на високому професійному рівні. Наприклад, СПТУ №14 (керівник Л.Д. Дімонт), 

кіностудія СПТУ №24 (керівник І.М. Смердов). На базі цих студій в 1979 році був знятий 

фільм «Войди в наш дом» (текст поетеси Катерини Голубкової). Фільм був відправлений на 

міжнародний фестиваль «Людина і море» в болгарське місто Варну, на якому було 

представлено понад 80 фільмів з Японії, Болгарії, Угорщини, Югославії та США. В 

результаті конкурсного відбору ця робота була відзначена другою премією [5,с. 4]. 

У 1986 році кіностудією «Корабел» створені фільми: «Главная должность» – фільм 

про молоду зміну робітників – учнів профтехосвіти, «Войди в наш дом» – профорієнтаційна 

кінострічка про робітничі професії . 

Звичайно, були не тільки досягнення. У своїй роботі аматорські студії стикалися з 

низкою проблем, серед яких слід зазначити такі: по-перше,  недосконалість кінознімальної 

техніки. Так, народна кіностудія «Корабел» була оснащена аматорською кінознімальною 

апаратурою, яка технічно обмежувала можливості гуртківців, зокрема, кінокамери 

«Красногорськ» не мали змінної оптики і не дозволяли записувати синхронний звук; 

магнітофони типу «Маяк» і «Комета» не дозволяли здійснювати високоякісний запису звуку; 

освітлювальні прилади ( «Світло - 500», «Світло - 1000) були в недостатній кількості; 

кінопроектор «Україна-5» дозволяв демонструвати кінофільми в залах місткістю не більше 

200 глядачів; монтажні столики типу «Купава-16» - аматорського типу [6, с. 4]. 

По-друге, серйозною проблемою, з якою стикалися юнацькі аматорські кіностудії, 

була проблема обробки кіноплівки. Частково вона була вирішена завдяки створенню на 

початку 1970-х років обласного клубу-лабораторії кіноаматорів [9, с.4]. 

Крім того, необхідно було підвищувати кваліфікацію керівників аматорських 

кіностудій. Ця робота проводилась на базі  обласного клубу-лабораторії кіноаматорів, який 

діяв в 1970-і – на початку1990-х років при Миколаївській обласній раді професійних спілок. 

Клубом організовувались  семінари-практикуми, творчі зустрічі, перегляди та обговорення 

кінофільмів.  

Одним з прикладів організації такої роботи керівників студій із самовдосконалення 

може бути лист обласного клубу-лабораторії кіноаматорів директору будинку художньо-

технічної творчості  профтехосвіти від 01.04.1987 №24, в якому читаємо: «Просимо 

направити керівника аматорської кіностудії «Корабел», тов. Дунаша Андрія Васильовича, на 

обласний семінар-практикум, який відбудеться 11-12 квітня в актовій залі облсофпрофа за 

адресою: вул. Лягіна, 2. Початок роботи семінару 11 квітня 1987 року об 11 годині. 

У плані роботи семінару-практикуму творча зустріч із режисером Микульським А.Н. і 

оператором Грозак В.М. (м. Київ). 

При собі мати літературний сценарій, режисерське розкадрування або відзнятий 

матеріал конкурсного фільму.  

Витрати на відрядження несе обласний клуб кіноаматорів». Підписано завідувачем 

обласним клубом кіноаматорів Підгорним Н.С. 

Заслуговує на увагу творчий шлях талановитого кіноаматора Ігоря Миколайовича 

Смердова - керівника кіностудії СПТУ №24. Він почав займатися кіно в 1965 році і протягом 

декількох десятиліть, відточуючи свою майстерність, знімав фільми різної тематики, згодом став 

керівником кіно-кореспондентського пункту по Миколаївській, Херсонській і Одеській 

областях, створював документальні фільми і кіножурнали для Держкіно СРСР. Тривалий час в 

галузі документального науково-популярного кіно співпрацював з Л.Д.Дімонтом, який був 

професійним журналістом, членом Спілки журналістів СРСР, писав сценарії до кінофільмів. 

І.М.Смердов був кінооператором і режисером їх спільних робіт, однією з найцікавіших з них був 

фільм «Память - это бессмертие» (1982 р.), який розповідає про героїчну боротьбу 

миколаївського підпілля в роки війни та його керівника В.А.Лягіна. Останньою їх спільною 

роботою став 18-хвилинний фільм «Город на солнечном берегу» (1993 р.) – про місто Миколаїв. 
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Значна роль у розвитку кіноаматорства в місті належить також режисеру і педагогу 

Андрію Васильовичу Дунашу, який очолював кіностудію «Корабел» з 1985 по 1993 роки. Він 

навчав дві групи учнів СПТУ, залучив до творчої співпраці велику групу студентів інституту 

культури. Під його керівництвом було знято десять фільмів. Останні з них - «Ювілей музею» 

і «Пробудження». Фільми цікаві тим, що демонструють зміни, які відбулися в суспільній 

свідомості на початку 90-х років минулого століття, відображають пошук молоддю духовних 

джерел. 

Фільм «Ювілей музею» розповідає про історію створення музею суднобудування і 

флоту, про людей, причетних до вивчення історії рідного краю. Про відродження духовної та 

національної культури, відновлення храмів на Миколаївщині розповідає фільм 

«Пробудження». 

На початку 1990-х років через відсутність випуску 16-мм кіноплівки на комбінаті 

«Свема»  народна кіностудія «Корабел», як і більшість дитячих кіностудій на Миколаївщині, 

припинили своє існування. 

Таким чином можна зазначити, що за своєю спрямованістю і характером дитячий та 

юнацький кіноаматорський рух 60-х – 80-х років ХХ століття, як форма позашкільної роботи, 

був спрямований на естетичне,  патріотичне та моральне виховання молодого покоління. 

Гуртки дитячих кіноаматорів стали елементом не лише виховання, а також 

профорієнтаційної роботи, формування світогляду та життєвої позиції молодого покоління. 

Розквіт дитячого та юнацького кіноаматорства припав на роки «відлиги», але 

заполітизованість суспільства в Радянському Союзі, особливо в 70-ті та на початку 80-х 

років, не давала можливостей для його вільного розвитку. 

Проблема історичного дослідження дитячого та юнацького кіноаматорства 

залишається актуальною для продовження вивчення. Дослідження здобутків та проблем 

кіноаматорського руху може стати значним поштовхом для відродження кіноаматорства в 

сучасних умовах.  
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Кирчев В.Г. Из истории детских любительских киностудий и киностудий 

системы профтехобразования на Николаевщине. 

 Статья Видима Кирчева рассказывает об истории уникальной детской 

любительской киностудии города Николаева, а также киностудий системы 

профтехобразования на Николаевщине в 1960-х - в начале 1990-х годов, об их проблемах и 

достижениях, о творческой и педагогической деятельности энтузиастов своего дела – 

руководителей любительских киностудий. Автор обращает внимание читателей на то, что 



Уманська старовина, вип. 3 / 2017 

84 

 

такое интересное и важное направление детского и юношеского творчества, как 

кинолюбительство, сегодня незаслужено забыто; подчёркивает, что исследование 

достижений и проблем движения кинолюбителей может стать толчком для возрождения 

кинолюбительства в современных условиях. 

Ключевые слова: любительская киностудия, детское кинолюбительство, народный 

самодеятельный коллектив, возрождение духовности, Николаевщина. 
  

 Kirchev V. G. History of the children's amateur film-making studios and the studios of 

the system of vocational education in Mykolayiv region. 

Article by Kirchev Vadim contains information about the history of the Development of the 

unique children's Amateur Film-making studio in Mykolaiv in the 1960s-1980s  of the 20th Century, 

its problems and achievements, about creative and educational activities of enthusiasts – leaders of 

Amateur film studios.   

The author draws the readers' attention to the fact that such an interesting and important 

direction of children's and youthful creativity, as film-making, is now undeservedly forgotten; he 

stresses that the study of achievements and problems of the motion of film-lovers can be a stimulus 

for the revival of film-making today. 

Key words: amateur film-making studio, children's amateur film-making, the revival of 

morality, amateur group, Mykolayiv region.  

 

 
УДК 902/904(092) 

 

О.В. Лісовська  
 

ПАМ'ЯТКООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАСИЛЯ СТЕФАНОВИЧА  
 

Стаття присвячена дослідженню життя та діяльності В.А. Стефановича. 

Відновлено і уточнено основні періоди біографії знаного археолога, музеєзнавця, краєзнавця. 

Висвітлюються уманські сторінки життя Василя Стефановича, наголошується на його 

постійній співпраці з Уманським краєзнавчим музеєм. Окрема увага автора приділена 

написанню праці «Археологічні пам’ятки Уманщини». Як висновок, автор вказує, що 

протягом всього життя В. Стефанович займався пам’яткоохоронною справою, ґрунтовним 

вивченням археологічних багатств Черкащини. Результатом його багаторічної роботи 

стали науково цінні праці, що дають можливість глибше вивчити історію краю. 

Ключові слова: В.А. Стефанович, археологія, краєзнавство, Уманський краєзнавчий 

музей, пам'яткоохоронна діяльність, археологічна пам'ятка, пам'ятка історії та культури. 

 

Цього року виповнюється 130 років з дня народження Василя Автономовича 

Стефановича – знаного археолога, музеєзнавця, краєзнавця, дослідника історії Уманщини. 

Як зазначає краєзнавець Людмила Смілянець: «Його життя – приклад того, як дитяча 

мрія може стати реальністю. Василь Стефанович – це наш український Генріх Шліман, а 

його Троя – це минуле Уманщини. Подібно до першовідкривача гомерівської Трої, Василь 

Стефанович проміняв професію економіста на мрію свого дитинства – археологію» [18]. 
До цього часу так і немає окремого дослідження присвяченого основним віхам життя 

та діяльності В. А. Стефановича. Здебільшого вся інформація про цю особистість міститься у 

газетних статтях та в архівних справах. Так, можна виокремити статі Гарбузової Л. [2-3] та 

Смілянець Л. [16-18].  Згадується також робота Василя Стефановича в Уманському 

краєзнавчому музеї в працях Ольги Барвінок [1, с. 14]. 

Народився Василь Автономович в сім’ї священика 12 (25) квітня 1887 р. в с. Вечірки 

на Полтавщині [8, арк.51]. Рід Стефановичів відомий ще з часів Петра І, саме тоді у с. 
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Вечірках поселився засновник роду – Стефан Нисходовський. Чомусь дуже мало відомостей 

є про дитячі роки Стефановича, відомо лишень, що ще в дитинстві, Василь цікавився 

археологією, про що свідчить створення ним удома невеличкого музею, в якому, серед інших 

експонатів, була й мамонтова кістка. 

Незважаючи на таке зацікавлення, вищу освіту Василь Стефанович здобув у 

Київському комерційному інституті на економічному факультеті. Але це не завадило вже у 

студентські роки втілювати свої дитячі мрії та пов’язати своє життя з археологією. Перший 

археологічний досвід було здобуто в Київському історичному товаристві охорони пам’яток 

історії та старовини [19]. 

За дорученням Товариства В. Стефанович обстежував будівельні роботи на території 

старого Києва (місто Володимира і місто Ярослава) [15]. У 1913 р. археологу було доручено 

провести розкопки фундаменту Батиєвих воріт в м. Києві на спуску Володимирської вулиці 

на Поділ. Тоді ж Стефанович брав участь у дослідженні слов’янських могил у Проневському 

лісі. 

З 1918 р. Василь Стефанович пов'язаний з м. Умань, у зв’язку з призначенням його на 

посаду податкового інспектора Уманського повіту [11, арк.36]. Специфіка його роботи (часті 

відрядження) дозволила брати активну участь у створенні краєзнавчого музею, поповненні 

фондів археологічними та етнографічними матеріалами, які він збирав саме під час 

службових поїздок у села Уманського повіту. У 1930-х роках Василь Автономович 

продовжує збирати археологічні пам’ятки і працює податковим інспектором в 

Старобельському, Фастівському, Київському окрфінвідділах. 

В роки Другої Світової війни, 19 серпня 1942 р. загинув у Смоленській області єдиний 

син Стефановича Микола, а в 1944 році померла його дружина [3, с. 15-16]. Згадуючи той 

час, В. Стефанович писав: «...В душі поселився смуток та відчай, а єдиною розрадою була 

робота в музеї». Тому він повністю присвячує себе археологічним дослідженням, 

краєзнавству, пам’яткоохоронній справі, проводить роботу по відновленню фондів музею, 

оскільки експозиція в повоєнний час складалася в основному з плакатів і уламків пам’яток 

[17]. 

У 1943 році Василь Стефанович став науковим співробітником уманського музею. 

Одночасно він читав лекції про необхідність збереження пам'яток, за власні кошти проводив 

археологічні розвідки. З 1 жовтня 1948 р. і до виходу на пенсію у жовтні 1956 р. Василь 

Автономович працював завідувачем фондами Уманського краєзнавчого музею. За час своєї 

роботи на цій посаді він систематизував археологічний матеріал, наявний у фондах, 

класифікувавши його за географічним та хронологічним принципами.  

У 1948 році сталася значна для Уманського музею подія (але не без прикрості). Він 

отримав з Німеччини 15 ящиків із поверненими експонатами. В актах прийому вказана лише 

вартість, а переліку і кількості експонатів у ящиках не було. З цього фактично почалася нова 

післявоєнна історія фондового зібрання Уманського краєзнавчого музею з якою був 

пов'язаний В.Стефанович. 

В Уманський краєзнавчий музей Василь Автономович на 1 квітня 1969 року по 180 

актам передав 500 пам'яток, також зі своєї колекції передав музею церковну книгу 16-17 ст. 

[10, арк. 2]. В. А. Стефанович, виходячи з потреб і можливостей музею, запропонував три 

напрямки його діяльності: історія, краєзнавство і природознавство [1, с. 9]. 

Разом з позаштатним працівником музею Н.Євстроповим, В.Стефанович за 

результатами щорічних розкопок і за попередніми даними склали першу археологічну карту 

Уманщини. Працівники музею науково опрацювали скарб римських динаріїв, який 

зберігався у фондах, і результати свого дослідження опублікували в журналі «Советская 

археология». Систематично в газетах «Черкаська правда», «Уманська зоря», «Прапор 

комунізму» та інших друкувалися статті наукових співробітників музею. Новим у роботі 

музею стало те, що на радіо почали вести цикл бесід з історії Уманщини [1, с. 11].  

За час 60-річної роботи Стефанович передав музею 672 експонати, побував у більш 

ніж 200 селах, виявив 54 поселення трипільської культури і 72 - черняхівської. 
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Певну роль відіграв Василь Автономович і в створенні музею Уманського 

національного університету садівництва. Саме з подачі працівників краєзнавчого музею в 

інституті закипіла активна робота зі створення музею, поштовхом до якої став візит до 

ректора тоді ще сільськогосподарського інституту професора Миколи Ілліча Делеменчука 

Василя Стефановича. Василь Автономович показав низку документів і запропонував свою 

допомогу у створенні музею. Пропозиція була підтримана. Розгорнулась велика пошукова 

робота щодо збору документів: друкованих видань, фотографій, речових експонатів та 

підготовки приміщення, оснащеного відповідним музейним інвентарем. 

На основі результатів власних археологічних досліджень та вже існуючих відомостей 

Василь Автономович починає створювати збірник «Археологічна карта Уманщини». В 1957 

р. цей збірник було надруковано, але вже в 1960 р. виникла необхідність у суттєвому його 

доповненні новими даними. Також було змінено принцип систематизації матеріалу – не по 

басейнах річок, а по районах. В цьому ж році працю було передруковано і змінено назву на 

«Археологічні пам’ятки Уманщини» [10, арк. 7].  

З 1963 р. співавтором збірнику стає Ольга Петрівна Діденко. У одному з листів до неї 

Василь Автономович писав: «А що буде далі, хто буде продовжувати справи вивчення 

археологічних пам’ятників (тоді, коли вони на очах нищаться. Вам відомо, значна частина їх 

вже загинула). Чи можна погодитися, що ця робота припиниться. Ні, це не може бути. Робота 

ця повинна продовжуватися… О. П. мені здається, що ця «естафета» … повинна бути 

передана Вам і тільки Вам» [5, арк. 22]. О. Діденко і стала співавтором за умови, що вона 

підготує продовжувача цієї справи. Результатом їхньої праці став двотомний збірник 

«Археологічні пам’ятки Уманщини», де у першому томі дано стислий опис археологічних 

пам’яток по 311 селах Уманщини в історичних межах, а у другому - по 154 селах. 

Праця була високо оцінена Д. Телегіним, який у своєму відгуку на неї написав: 

«Книга містить в більшості своїй оригінальні відомості, про які тут йдеться вперше і тому 

вона є важливим першоджерелом з археології Черкащини. Матеріали книги можуть бути 

широко використані для наукової роботи фахівців-археологів ... Хотілося б мати подібні 

збірники з археології у всіх музеях України» [10, арк. 113]. 

В 2006 році цю працю було видрукувано під назвою «Збірник археологічних пам’яток 

Уманщини» за авторства О.П. Діденко, В.А. Стефановича, Б.Д. Чорномаза, обсягом 343 

сторінки [12]. 

Ще одним суттєвим напрямком діяльності Василя Автономовича була 

пам'яткоохоронна діяльність. Як приклад, можна навести збереження Василем 

Автономовичем дерев’яної церкви в с. Зарубинці, збудованої в 1744 р.  Церква в радянські 

часи слугувала складським колгоспним приміщенням. Під час паспортизації 1964 р. її було 

взято на облік, але в 1966 р. зникла загроза того, що церква буде розібрана. Дізнавшись про 

це, Василь Стефанович одразу звернувся з проханням зберегти унікальну споруду до 

обласного управління культури, Інститут архітектури, Черкаського обласного товариства 

охорони пам’яток історії та культури [6, арк. 97]. Проте відповідь останнього була 

вражаючою: «эта церковь не представляет собой ценности, ни как архитектурный, ни как 

исторический памятник» [7, арк. 54]. 

Краєзнавець не залишив спроби врятувати церкву. У 1972 р. він домовився про 

перевезення церкви [9, арк. 66], До цього часу вона стоїть у центрі експозиційної зони 

«Середня Наддніпрянщина» у Музеї народної архітектури та побуту України, що 

розташований в с. Пирогове. 

Займався Василь Стефанович також і збереженням архітектурних пам’яток в 

м. Умань. У 1966 р. виникло питання про необхідність розширення території заводу 

«Мегомметр» за рахунок прилеглої території міського ринку (історична частина міста 

Умань), де розташована єдина пам’ятка архітектури XVIII ст. - ратуша. В. Стефанович не міг 

стояти осторонь цього. Разом із Н. Суровцовою, О. Діденко, Л. Лебідь він вимагає 

збереження пам’ятки, посилаючись на висновки комісії про те, що ратуша є єдиною в 

Україні. Внаслідок клопотання Держбуд УРСР переглянув питання і визнав попереднє 

http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8F
http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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рішення недоцільним [7, арк. 16]. 

Розвідки, які щорічно проводив В. Стефанович, показували масове знищення 

курганів, городищ, поселень тощо. Не бажаючи миритись з таким становищем, краєзнавець 

звернутися до Інституту археології АН УРСР із доповідними записками та листами, 

пропонуючи провести інвентаризацію археологічних пам’яток. Як результат, відповідно до 

постанов Ради міністрів УРСР та СРСР у 1963-1964 рр. було здійснено паспортизацію 

пам’яток історії, археології, архітектури і мистецтва [10, арк. 4]. Василь Автономович і тут 

не стояв осторонь: на громадських засадах готував матеріали необхідні для оформлення 

паспортів, читав лекції головам сільської ради і завідуючим клубами, залучаючи їх до 

збирання відомостей [11, арк. 26]. 

В ході паспортизації було складено більше 400 паспортів, але через значні порушення, 

на Уманщині (в її історичних межах) не було паспортизовано жодної пам’ятки. У листі до 

М. Пономаренка В. Стефанович писав: «Все робилось, аби не брати кургани на облік, 

представники області їздили по районам і об’являли: кургани паспортизувати не треба. 

Облвиконком затвердив по області 178 археологічних пам’ятників. Цього я не міг витримати 

[8, арк. 49]. Загалом не було проведено паспортизацію і в інших районах. 

В. Стефановичи послав скаргу у Раду міністрів з вимогою провести додаткову 

паспортизацію, яку і було здійснено у 1966 р. Через рік археолог провів обстеження у селах 

Юрківка, Городниця, Гереженівка, Гродзево, Ропотуха та інших, щоб перевірити як 

проходить паспортизація. Стефановичем було встановлено, що знищення продовжується 

такими ж темпами, як і до паспортизації. Основною причиною такого становища була 

сільськогосподарська - державний план був зазвичай відведений і на площу на якій 

знаходились кургани [6, арк. 10]. Краєзнавець звернувся до прокуратури Уманського району, 

вимагаючи вжити заходів для припинення руйнування пам’яток. Чи відреагувала якось на 

цей запит прокуратура не відомо. 

Побачивши неефективність таких заходів, В. Стефанович вирішує боротись проти 

зникнення археологічних пам’яток по іншому. В 1973 р. він пише лист в Черкаське обласне 

управління культури, в якому пропонує встановити охоронні знаки на археологічних 

пам’ятках (це мали бути залізобетонні стели довжиною 1,75 м із держзнаком, при цьому 

0,75 м мало бути закопано у землі). Відповідь управління була схвальною, питання мало 

бути вирішене не пізніше першого кварталу 1974 року [10, арк. 60]. Але проект Василя 

Автономовича так і не був реалізований в життя. 

Попри все, В. Стефанович до останніх днів продовжував займатися археологічними 

дослідженнями, пам’яткоохоронною справою. Під час перебування у будинку-інтернаті м. 

Сміла створив збірник «Археологічні пам’ятки Смілянщини і Канівщини». А після переїзду 

в 1977 р. у Черкаси почав готувати такий же збірник по Чигиринському та Кам’янському 

районах. У Черкасах Василь Автономович і помер 25 листопада 1984 р. Похований у 

м. Черкаси на кладовищі №. 2 на вул. Одеській. 

Таким чином, протягом всього життя В. Стефанович займався пам’яткоохоронною 

справою, ґрунтовним вивченням археологічних багатств Черкащини. Результатом 

багаторічної роботи стали науково цінні праці, що дають можливість глибше вивчити 

історію краю. 

У листі до Стефановича відомий краєзнавець Михайло Пономаренко  досить влучно 

охарактеризував цю людину «Ваше життя – чудовий подвиг в ім'я рідного краю, 

Батьківщини» [18]. 

До 130-річчя з дня народження Василя Автономовича Стефановича було відкрито 

виставку в Черкаському обласному краєзнавчому музеї. На виставці представлені особисті 

речі, фотографії, наукові праці, книги його авторства. Серед матеріалів – унікальний 

експонат: лист, написаний власноруч Василем Стефановичем до Ольги Петрівни Діденко з 

пропозицією спільної роботи (про що йшлося вище).  

16 березня 2017 року в Уманському державному педагогічному університеті імені 

Павла Тичини було проведено історико-краєзнавчу конференцію «Уманщина в іменах» 

http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8
http://wikivisually.com/lang-uk/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
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(присвячена 130-й річниці з дня народження В.А. Стефановича) спільно з Державним 

історико-архітектурним заповідником «Стара Умань»  

25 квітня 2017 року в м. Умань відбулося відкриття меморіальної дошки на будинку 

де проживав Василь Автономович задля вшанування його пам'яті. Маємо надію, що життя та 

діяльність цієї Людини стане об’єктом спеціального дослідження науковців чи зацікавлених 

осіб. 
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Лисовская О.В. Памяткоохранная деятельность Василия Стефановича. 

Статья посвящена исследованию жизни и деятельности В.А. Стефановича. 
Восстановлены и уточнены основные периоды биографии известного археолога, музееведа, 
краеведа. Освещаются уманские страницы жизни Василия Стефановича, отмечается его 
постоянное сотрудничество с Уманским краеведческим музеем. Особое внимание автора 
уделено написанию труда «Археологические памятки Уманщины». Как вывод, автор 
указывает, что в течение всей жизни В. Стефанович занимался памяткоохранной 
деятельностью, основательным изучением археологических богатств Черкащины. 
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Результатом его многолетней работы стали научно ценные труды, которые дают 
возможность глубже изучить историю края. 

Ключевые слова: В.А. Стефанович, археология, краеведение, Уманский краеведческий 

музей, памяткоохранная деятельность, археологическая памятка, памятка истории и 

культуры. 

 

Lisovska O.V. Vasyl Stefanovych’s activity dealing with monument preserving. 

The article is devoted to the investigation of Vasyl Stefanovych’s life and work. The main 

periods in the life of the famous archaeologist, expert in museology, local historian are highlighted 

and specified. The article deals with the definite period of Vasyl Stefanovych’s life spent in Uman 

city; his constant collaboration with the local museum of regional ethnography is emphasized. 

Special attention is given to the writing of the work «Archaeological monuments in Uman region». 

As the conclusion the author of the article points out that during all his life Vasyl Stefanovych’s 

work was connected with preservation of monuments to the past and thorough studies of the 

archaeological wealth in Cherkasy region. His activities during many years resulted in valuable 

scientific works enabling the researchers explore further the history of the region. 

Key words: Vasyl Stefanovych, archeology, regional history, Uman Museum of Regional 

Ethnography, activity dealing with monument preserving, archeological monument, historical and 

cultural monument. 
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C.В. Нижник 
 

ВНЕСОК УМАНСЬКОЇ ФІЛІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

НАУКОВОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ В РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СПРАВИ УМАНЩИНИ 
 

На основі методів історико-наукового аналізу, синтезу та узагальнення, на широкій 
документній законодавчій основі із залученням маловідомих архівних матеріалів висвітлено 
передумови появи Уманської філії Сільськогосподарського вченого комітету України, а 
також його науково-організаційну статутну діяльність. Як висновок, автор вказує, що 
Уманська філія СГНКУ не стояла осторонь організаційних процесів, що відбувалися в той 
час у галузі сільськогосподарської науки щодо її інститутизації та академізації. 

Ключові слова: Сільськогосподарський науковий комітет, Уманська філія, дослідна 
справа, сільське господарство, Уманщина, статут. 

  

Чим далі Україна просувається у роках державності, тим стає все зрозумілішим, що 
найбільшими здобутками нації є не тільки перемоги на ниві науки й освіти, а й можливість 
неупереджено та без політичних уподобань згадати власну історію. Особливе місце в 
дослідженнях належить вивченню історії науки й освіти – найбільш значущих і визнаних 
цивілізованим світом здобутків українського суспільства. 

У цьому зв’язку потребує переосмислення у форматі справжніх європейських 
цінностей і історія появи Уманської філії Сільськогосподарського наукового комітету 
України.  

Слід зазначити, що сучасні дослідники вивчали різні аспекти діяльності 
Сільськогосподарського наукового комітету України [1, 2, 3, 9]. Однак поза увагою 
залишився значний масив недосліджених здобутків Уманської філії СГНКУ з напряму 
аграрної науки. Актуальним залишається узагальнення наукового досвіду в його історичній 
ретроспективі. 

Методологічною основою може слугувати висловлений творцем академічної науки в 
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Україні В.І. Вернадським підхід: «історія науки і її минуле повинно критично складатись 

кожним науковим поколінням і не тільки тому, що змінюються запаси наших знань про 

минуле, відкриваються нові документи або знаходяться нові заходи з відновлення того, що 

було. Ні! Необхідно знову науково перепрацювати історію науки, знову історично 

повернутись до минулого, бо завдяки розвитку сучасного знання в минулому отримує 

значення одне і втрачається інше…» [4]. 

На початку ХХ століття вчені-аграрії розпочали організовувати структуру, яка змогла 

б консолідувати науковий потенціал аграрного сектору держави з метою існування в країні 

особливого автономного об’єднання з вирішення наукових питань сільського господарства 

та координації наукової сільськогосподарської праці для кращого використання досвіду 

науки в аграрній галузі. Воно підпорядковувалося б заснованому наприкінці 1917 року в 

м. Києві відомству – Міністерству земельних справ (МЗС), яке при швидкоплинній зміні 

урядів носило різні назви і по-різному виконувало свою діяльність. Так, наприкінці 1918 

року було засновано Сільськогосподарський вчений (згодом науковий) комітет України 

(СГВ(Н)КУ) при Міністерстві земельних справ, який розпочав діяльність саме з відродження 

науково- дослідних установ. Його було створено у 1918 року одночасно з Комітетом 

сільськогосподарської освіти [5].  

Діяльність СГВКУ на першому етапі існування відбувалася повільно і зводилася в 

основному лише до канцелярської роботи та складання і опрацювання розрахунків. Вчені 

розуміли, що сільське господарство зможе використати природні багатства країни тільки 

маючи наукову основу, тому знову приймалися нові рішення. Зокрема, 30 грудня 1918 року 

Міністром земельних справ М. Шаповалом було підписано наказ по Міністерству земельних 

справ щодо підсилення активної діяльності СГНКУ. Згідно нього, СГНКУ мав право 

безпосередньо особисто обирати голову Комітету з подальшим затвердженням міністром 

земельних справ, замість його призначення розпорядженням міністерства [6].  

Таким чином, стосовно загальних рис структурно-організаційної та функціональної 

діяльності СГВКУ, то вже з наказом № 29 від 30 грудня 1918 р. по Міністерству земельних 

справ розпочався відлік реального еволюціонування до повноцінної наукової координаційної 

установи для потреб українського сільського господарства. Насамперед до цієї діяльності 

були залучені найкращі для свого часу фахівці по напрямах роботи. По-друге, з 1 січня 

1919 р. відбувалося не призначення на керівні посади, як у Комітеті, так і підпорядкованій 

мережі дослідницьких інституцій, а демократичне обрання. Наступне – всі наукові проекти 

досліджень, що фінансувалися із державного бюджету, передусім з пріоритетних 

загальнодержавних питань, погоджувалися попередньо з УАН. На 25 лютого 1919 р. 

організаційна побудова СГВКУ налічувала одинадцять відділів: ґрунтознавства і геології, 

ботанічного, зоологічного, метеорологічного, технічного, економічного, дослідної 

агрономічної організації, дослідної лісової організації, популяризації та загального 

(канцелярії, секретаріату) [8]. Усі загальні питання функціонування розглядались та 

обговорювались на Пленумі (зборах) СГВКУ. До нього входили: 15 членів – визнаних 

фахівців свого напряму досліджень, 7 – усе вище керівництво профільного міністерства, 30 – 

керівники відділів, секцій, бюро СГВКУ, а ще 12 членів – представників вищої галузевої 

освіти та УАН [7]. Ще троє теж обраних членів Пленуму СГВКУ представляли Київську, 

Харківську та Катеринославську крайові сільськогосподарські дослідні станції. Разом 

обиралося 67 осіб. Такого підходу в представництві притримується і сучасна НААН, 

проводячи свої загальні збори [9].  

СГНКУ став знаковим явищем в історії вітчизняного галузевого дослідництва 

протягом 1918–1927 рр. Утворився і працював у надто тяжких умовах нужденної реальної 

дійсності, відчуваючи на собі ті хвилі військово-політичної боротьби, що перекочувалися 

через Україну. Не зважаючи на це, Комітет твердо йшов вперед, розростався і міцнішав у 

центрі Києва, розвивав сітку своїх місцевих районних філій. І це природно, адже наша сумна 

сільськогосподарська дійсність не тільки тепер, але й за дореволюційних і до військових 

часів, висувала на порядок денний питання про організацію сільськогосподарської науки, як 
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потребу зовсім не академічного, а чисто практичного характеру. Не розв’язавши її, не 

мислилося, навіть старим земствам і тодішнім урядовим центрам доцільно вирішити не 

тільки складні питання техніки сільського господарства, але й найгостріші питання його 

організації. 

Комітет згідно з новим «Статутом», затвердженим Колегією НКЗС УРСР від 

25 листопада 1920 р. змінює назву із вченого на науковий. Згідно з § 15 Статуту дозволяється 

створювати у структурі Комітету проблемні науково-дослідні інститути, а також регіональні 

філії [10].  

Новий «Статут» надав можливість плідно розгорнути науково-організаційну роботу 

СГНКУ за рахунок створення спеціалізованої експериментальної бази у вигляді Центральних 

станцій та інститутів, які здебільшого і до сьогодні після різноманітних перейменувань у 

тому чи іншому вигляді репрезентують галузеве дослідництво в Україні. 

З цього часу, СГНКУ в своїй праці спиралася, в значній мірі, на працю місцевих 

органів Комітету, якими є його місцеві Філії, створені відповідно до Інструкції про 

організацію та діяльність філій СГНКУ [5]. Як результат, за 1920–1921 рр. були створені 

чотири філії: Уманська (голова П. Крижевський),  К.-Подільська (в. о. голови доц. 

С. Городецький), Волинська (голова М. Кудрицький), Київська (в. о. голови, проф. 

С. Веселовський), згодом Полтавська (голова В.І. Сазанов) та Вінницька (в. о. голови, проф. 

В. Допельмаєр). Відповідно до визначених функцій вони координували від імені СГНКУ 

діяльність науково-дослідних інституцій на рівні свого регіону в наукових питаннях щодо 

сільського господарства і нагадували сучасні центри наукового забезпечення АПВ областей. 

У СГНКУ 14 серпня 1920 р. відбулася нарада щодо організації Уманської філії 

Сільськогосподарського наукового комітету України. У нараді взяли участь: О. Яната 

(голова), М. І. Данилевський (в. о. Вченого секретаря), Н. Петренко (помічник Вченого 

секретаря), О. К. Філіпповський (завідувач Уманською дослідною станцією). 

Першочерговим завданням якої було вияснити: 1) принциповий бік справи: чи є потреба 

організації філії в Умані, чи не переоцінюються можливість такої організації і чи місцеві 

обставини взагалі сприяють існуванню філії; 2) практичний бік справи: які наукові місцеві 

сили зараз можна буде притягти до роботи, і в зв’язку з тим, які саме Секції філії можуть в 

першу чергу розпочати роботу. 

Заслухавши виступ О. Янату про організацію Уманської філії Сільськогосподарського 

наукового комітету України, який зазначив що «…Комітет не має на думці неодмінно 

пристосовувати філії до старих адміністративних меж (губерній чи повітів), а закладати їх 

відповідно природних районів, а в першу чергу там, де місцеві обставини і присутність на 

місті наукових сил забезпечують роботу філії. Організація такої філії в Умані є першою 

спробою в згаданім напрямку» [6]. 

У своїй доповіді завідувач Уманською дослідною станцією О. К. Філіпповський 

наголошує, що Уманський район дійсно уявляє з себе окремий економічний район з 

характерними особливостями свого стану промислового і загального економічного розвитку. 

Тому він заслуговує на спеціальне дослідження, і організація Філії є бажана. Крім того, 

існування в Умані на протязі довгих років старої школи Хліборобства і садівництва лишило 

по собі гарні наслідки: є на місці значна кількість наукових сил і спеціальних закладів, які 

можуть бути використані при організації Філії. Значна кількість наукових сил купчиться 

навколо новоутвореного в Умані Народного Університету (природничий відділ), які також 

можуть бути відповідно використані. Розуміється, Філія повинна студіювати і досліджувати 

в першу чергу умови місцевого району. 

О.К. Філіпповський повідомив, що в Умані на Дослідному полі організується 

спеціальна лабораторія, пристосована до різних наукових праць і дослідів, на дослідному 

полі, крім того, є уже організована контрольно-насіннєва станція. Всіма цими закладами 

можна буде скористуватися для роботи Філії. 

Після обміну думок Нарада визнала принципово потрібним і фактично можливим 

організацію Уманської філії СГНКУ.  
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Головою Уманської філії СГНКУ було призначено П.В. Крижевського, якого знали як 

організатора та засновника (разом з О. Янатою) Товариства Любителів Природи 

(«Николаевское Общество Любителей Природы»), що ставило своєю метою вивчення 

природи всієї губернії та популяризацію в ній знань. 

Варто не оминути увагою і той факт, який власне засвідчує своєчасну й певною мірою 

виконану затребуваність існування Уманської філії, а саме те, що у її  структурі діяло 6 

секцій: 

Зоологічна секція: ентомології (підсекція) – З. Головянка (ентомолог, викладач 

Уманської школи садівництва); бджільництво і шовківництво(підсекція) – І. Корабльов 

(викладач Уманської школи садівництва); зоотехнічна (підсекція) – П.Г.  Новосельцев 

(вчитель Уманської школи садівництва) та Д. Шапіро (зоотехнік, Уманська дослідна 

станція). 2) Ботанічна секція –  П.В. Крижевський (вчитель школи Садівництва), Муравйов 

(вчитель школи Садівництва) та підсекція Садівництво і огородництво –С. М. Вуколов 

(Уманська школа хліборобства і садівництва) та Д. Кіркапуло (Уманська школа хліборобства 

і садівництва). 3) Секція Дослідної агрономії – О.К. Філіпповський (завідувач Уманською 

дослідною станцією). 4) Економічна секція – І. І. Макаревич (вчитель школи Садівництва). 5) 

Лісова секція – З. Головченко (лісничий Маньківського лісничиства). 6) Секція Народного 

Господарства – П. П. Курінний. 7) Метеорологічна секція – О. В. Федоров [6]. 

Кожна секція у складі підсекцій мали певні напрацювання та відповідні функції і 

завдання. 

Зоологічна секція Уманської філії СГНКУ складалася зі трьох підсекцій: 

ентомологічна, бджільництво і шовківництво та зоотехнічна. Очолив першу підсекцію  

ентомолог, викладач Уманської школи садівництва (1919–1922) Голов'янко Зiновiй 

Степанович. Завданням якої була боротьба зі шкідниками сільського господарства, особливу 

увагу приділяла практичним питанням, а також підготовчій роботі у боротьбі зі шкідниками 

сільського господарства та у вирішенні питань обробки матеріалів з попередніх дослідів над 

польовими, садовими, городніми та іншими комахами. Увага зверталася на дослідження 

біології хрущів та засоби боротьби з ними, як найнебезпечнішими шкідниками лісів і деякою 

мірою садків. Стосовно цієї теми вийшла низка наукових робіт завідуючого З. Голов’янка. 

Другу підсекцію бджільництво і шовківництво очолив Корабльов Іполіт Іванович. 

Дослідження проводилися  на  навчально-дослідній пасіці та шовководню Уманського 

середнього училища садівництва і землеробства. Слід відмітити, що пасіка в училищі 

існувала з 1892 року. На її базі були створені курси народних учителів, які після закінчення 

навчання розповсюджували знання серед місцевого населення. При пасіці діяв музей з усіма 

необхідними приладами та інструментами для бджільництва, майстерня з виготовлення 

вуликів, бджолярського інвентаря, штучної вощини для потреб пасічника на продаж. При 

пасіці був розсадник медоносних рослин. За час роботи І.І. Корабльова вивчення 

шовківництва і бджільництва набуло особливого значення. Його праці «Кормление пчел и 

приготовление кормов», «О выборе улья и как самому устроить хороший улей» та підручник 

«Бджільництво» користувалися популярністю у всій державі і є цінними й нині. 

Лісова секція зі завідувачем З. Головченком, лісничим Маньківського лісничиства 

працювала згідно завдань: вивчення природи лісів Уманщини; виявлення позитивного і 

негативного впливу сільського господарства на ліси; пошуки засобів та форм господарства з 

метою продуктивного використання природних багатств, зокрема для кращого 

сільськогосподарського використання неродючих або малопродуктивних ґрунтів (піщані 

ґрунти, рівчаки та ін.).   

Метою метеорологічної секції під керівництвом О. В. Федорова  було розгляд 

метеорологічних питань, маючих практичне значення як для сільського господарства. 

У зв’язку з обставинами, що склалися в останні роки, метеорологічна служба України 

була зруйнована. Тому діяльність секції націлювалася на відродження метеорологічної 

служби. Основними напрямками роботи були наступні: виявлення кліматичних і 

метеорологічних (геофізичних) умов Уманщини; виявлення умов, що оточують рослин і 
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різних шкідливих і корисних для них організмів, з метою доцільного їх використання; збір і 

систематичне опрацювання матеріалів щодо метеорології і кліматології регіону. 

Відносно розмірів району, якими має обслуговуватися Уманською філією 

Сільськогосподарського наукового комітету України, Нарада погодилася з думкою 

О. К. Філіпповського, що в склад Уманського району природно входять і економічно зв’язані 

такі повіти: Уманський, Таращанський, Звенигородський, Балтський, Гайсинський та 

Єлисаветський. 

Уманська філія СГНКУ зосередила навколо себе наукову еліту регіону. Мета якої 

було об’єднати всі наукові та технічні сільськогосподарські сили на Уманщині, щоб 

допомагати розвиткові економічних та сільськогосподарських наук та суміжних з ними 

галузей знань, а також найпродуктивніше і найраціональніше використовувати працю  своїх 

вчених та їх знання. 

Наукова діяльність Уманської філії СГНКУ зосереджувалася на читанні та 

обговоренні на загальних зборах наукових доповідей. Значну увагу приділяли вивченню 

питань сільськогосподарської дослідної справи, а саме: обслідування засівного та 

врожайного зерна головних хлібних культур Уманщини, засміченості полів бур’янами, 

сільськогосподарській кооперації тощо. Уманська філія займалась організацією тематичних 

нарад та зібрань,  її члени брали безпосередню участь у агрономічних нарадах та з’їздах, що 

організовував Сільськогосподарський науковий комітет України. 

Варто зауважити, що результати діяльності Уманської філії СГНКУ щодо 

інституалізації сільськогосподарської дослідної справи як організації отримали пріоритет в 

подальшій системі ведення галузевого дослідництва Уманщини. 

Підсумовуючи, варто зауважити, що Уманська філія СГНКУ не стояла осторонь 

організаційних процесів, що відбувалися в той час у галузі сільськогосподарської науки 

щодо її інститутизації та академізації. Роботу проводила у напрямку планомірного 

підведення підсумків попередніх наукових результатів регіону у різних напрямках 

сільськогосподарської галузі з метою якнайшвидшого використання для практичних потреб 

сільського господарства та відпрацювання плану стосовно подальшої систематичної 

наукової роботи, а також зробила значний внесок у становлення й розвиток вітчизняної 

галузевої науки та дослідної справи у 20-х роках минулого століття. 

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 
1. Вергунов В. А. Академізація вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи: 

історико-науковий аналіз (до 75-річчя створення Української академії аграрних наук) / В. А. 

Вергунов // Нариси із історії природознавства і техніки. – К., 2005. – Вип. 45. – С. 167–183. 

2. Сільськогосподарський науковий комітет України (1918–1927 рр.): зб. док. і 

матеріалів / уклад. В. А. Вергунов, А. С. Білоцерківська, Б. К. Супіханов, С. Д. Коваленко ; 

наук. ред. В. А. Вергунов. – К.: Аграр. наука, 2006. – 528 с. 

3.  Вергунов В. Основні історичні етапи розвитку та управління аграрною наукою 

України / В.А. Вергунов // Історія української науки на межі тисячоліть : зб. наук. пр. – К., 

2001. – Вип. 6. – С. 31–33. 

4. Вернадский В.И. Из воспоминаний: 1. Первый год Украинской Академии Наук 

(1918–1919). – Московское отделение архива РАН, ф. 518, оп. 2, № 70 ; Труды по истории 

науки / В.И. Вернадский. – М.: Наука, 2002. – С. 173. – (Библиотека трудов академика 

В. И. Вернадского). 

5. Статут Вченого Комітету Народного Міністерства Земельних Справ. – ЦДАВО 

України, ф. 1230, оп. 1, спр. 9, арк. 96–97. 

6. Наказ по Міністерству земельних справ 30 грудня 1918 року. Ч. 29. – ЦДАВО 

України. – Ф. 1061. – Оп. 1. – Спр. 32. – Арк. 303, 304. 

7. ЦДАВО України, ф. 1230, оп. 2, спр. 1, арк. 46–47. 

8. ЦДАВО України, ф. 1230, оп. 1, спр. 2, арк. 12–14. 

9. Вергунов В.А. Сільськогосподарський вчений комітет України (1918–1927) як 



Уманська старовина, вип. 3 / 2017 

94 

 

модель В.І. Вернадського академізації галузевої науки (до 100-річчя Національної академії 

наук України та Національної академії аграрних наук України) : наук. доп. / В.А. Вергунов . 

– К., 2017. – 36 с. 

10. ЦДАВО України, ф. 1230, оп. 1, спр. 2, арк. 16. 

11.  ЦДАВО України, ф. 1230, оп. 1, спр. 4, арк. 21 (1924–1925 рр.). 

 

Нижник С. В. Вклад Уманской филии Сельскохозяйственного научного комитета 

Украины в развитие отечественного сельскохозяйственного дела Умани.  

На основе методов историко-научного анализа, синтеза и обобщения на широкой 

документных законодательной основе с привлечением малоизвестных архивных материалов 

освещены предпосылки появления Уманского филиала Сельскохозяйственного ученого 

комитета Украины, а также его научно-организационную уставную деятельность. Как 

вывод, автор указывает, что Уманский филиал СГНКУ не стоял в стороне 

организационных процессов, происходивших в то время в области сельскохозяйственной 

науки по ее институтизации и академизации. 

Ключевые слова: Сельскохозяйственный научный комитет, Уманский филиал, 

исследовательская дело, сельское хозяйство, Уманщина, статут. 

 

Nyzhnyk S. The contribution of the Uman-affiliated branch of the Agricultural Scientific 

Committee of Ukraine to the development of national Agricultural research of Uman region. 

Based on historical and scientific methods of analysis, synthesis and generalization  of a 

broad-based documentary and  legislative framework, involving little known archival materials, 

premises for the establishment of the Uman-affiliated branch of the Agricultural Scientific 

Committee of Ukraine, concerning organisation of science statutory activities in the early twentieth 

century, were presented. In conclusion, the author points out that Uman branch SHNKU not stand 

aside organizational processes taking place at the time in the field of agricultural science and for 

its instytutyzatsiyi akademizatsiyi. 

Keywords: Agricultural Scientific Committee, Uman branch, research, agriculture, Uman, 

regulations. 

 

 

УДК 27–725+379.8] «185/192»(477.4) 

 

В. С. Тацієнко 
 

ДОЗВІЛЛЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПАРАФІЯЛЬНОГО ДУХОВЕНСТВА В 

ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ) 
 

У статті розглядається дозвілля православного парафіяльного духовенства Київської 
єпархії у ХІХ – на початку ХХ ст. Відзначається, що церковна адміністрація намагалася 
підпорядкувати чіткій регламентації вільний час кліриків, так як вважала, що для 
духовенства навіть розваги мали приносити моральну користь, сприяти духовному 
збагаченню. Контроль за проведенням вільного часу мав на меті забезпечення відповідного 
морального авторитету священно- і церковнослужителів. Встановлено, що з огляду на 
численні заборони і обмеження, дозвілля клірики проводили у колі знайомих та близьких 
людей. Поширеною формою відпочинку були спілкування та застілля. Найбільшим приводом 
до прийому гостей як для духовенства, так і вірян слугувало храмове свято. 

Ключові слова: православне парафіяльне духовенство, Київська єпархія, дозвілля, 
регламентація, митрополит, клірики. 

 
В останні роки у вітчизняній історіографії все більшої ваги набирає історія 

повсякденності. Її вивчення є актуальним та й необхідним, адже сприяє більш достовірному 
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дослідженню історичних процесів, які набувають більш «живого» вигляду, і дає змогу з 
«середини» наблизитись до розуміння людського минулого. Цікавою і недостатньо 
дослідженою у сучасній українській історіографії є проблема дозвілля православного 
парафіяльного духовенства в ХІХ – на початку ХХ ст. Означеної теми торкалися вітчизняні 
історики Н. Г. Пилипенко, Л. Ю. Посохова [1], більш детально окреслено особливості 
дозвілля сільського духовенства Правобережної України у дисертаційному дослідженні 
Б. О. Опрі [2]. Проте дана проблема потребує подальшого розпрацювання. 

Чіткій регламентації з боку церковної влади підлягала не лише професійна сфера 

духовенства, а й до дрібниць обумовлювалось проведення ними вільного часу. Дозвілля 

кліриків не лише суттєво обмежувалось, а й перебувало під пильним контролем церковної 

адміністрації. До основних заборон належали вживання алкоголю, тютюнопаління, гра в 

карти, танці [3, с. 460-463; 4, с. 393], що суперечило духовному сану. Священики ні під час 

дружніх зустрічей, ні при відвідуванні мирян не мали права зловживати спиртним. Навіть 

помірне вживання вина не мало допускатись. Гра в карти заборонялась з огляду на те, що 

часто «переходила у звичку, пристрасть, викликала азарт, відволікала від прямих обов’язків» 

[3, с. 460-461]. 

Безумовно, такі заборони порушувались, про що свідчить адресований митрополиту 

Арсенію (Москвіну) рапорт благочинного 3-го округу Васильківського повіту. 

Повідомлялось, що «багато священиків палять, іноді на зібраннях використовують карти для 

гри, але в більшості для молоді – дітей та гостей, а не власне для самих священиків. 

Танцювальна музика і танці на зібраннях між священиками не використовується, окрім як 

під час шлюбів їх дітей» [5, арк. 2]. У відповідь в квітні 1864 р. послідувало жорстке таємне 

розпорядження митрополита: «використання карт і музики, навіть при шлюбних гуляннях та 

всіх інших зібраннях позбутися назавжди, можна і без цього іншими, більш пристойними 

нашому сану способами принести гостям задоволення» [5, арк. 4]. Благочинні мали 

слідкувати за дотриманням духовенством даного розпорядження і щорічно в грудні 

звітуватися. 

Каральними методами єпархіальне керівництво намагалося боротися з 

тютюнопалінням. Розпорядженням митрополита Філарета (Амфітеатрова) 1852 р. 

семінаристів, вперше помічених за палінням, позбавляли казеннокоштного утримання, а 

своєкоштних переводили до нижчого класу, незважаючи на успіхи у навчанні. За повторне 

порушення заборони передбачалось виключення «через незадовільну поведінку, як 

непокірних постановам церкви, волі архіпастиря та керівництва». Студентам не дозволялось 

палити і в канікулярний час [6, арк. 2-3]. Духовенство ж єпархії давало письмові 

зобов’язання не палити під загрозою штрафу. Підписки бралися навіть з послушників 

монастирів, окрім двох жіночих – Лебединського та Чигиринського, де подібні випадки не 

помічалися. Також священно- і церковнослужителі зобов’язувались ні в якому разі не 

допускати до паління дружин та дітей, оскільки про дані порушення повідомлялось 

благочинними [6, арк. 8]. Відтак, стосовно ставлення єпархіального керівництва до 

останнього, можна простежити цікаву еволюцію. Адже за вищезгаданим наказом 

митрополита Арсенія, клірики мали «в палінні дотримуватись суворої секретності та при 

сторонніх цього не допускати» [5, арк. 4]. І надалі церковна адміністрація наголошувала на 

недопустимості саме публічного паління. В духовній періодиці неодноразово зазначалось, 

що окрім шкоди здоров’ю, аморальності, це є спокусою для мирян [7, с. 366; 8, с. 611, 614-

617]. Проте, ця заборона досить часто порушувалась. Наприклад, дячок с. Талалай 

Бердичівського повіту «палив навіть у недільні та святкові дні перед богослужінням, ідучи 

вулицею до церкви» та на церковному цвинтарі [9, арк. 8, 66-67]. 

Як непристойне оцінювалось і таке звичне для мирян проведення вільного часу як 

відвідування театру, балету, цирку, кінських перегонів. Заборона на відвідування публічних 

заходів священно- і церковнослужителями – ярмарків, громадських святкувань у своїх та 

інших парафіях встановлювалась указом Синоду 1800 р. [10, с. 96]. Такі обмеження 

ґрунтувались на правилах VІ Вселенського собору: «Нікому із перебуваючих у 
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священицькому сані, ні монаху не дозволяється ходити на кінські арени, або бути присутнім 

на ганебних іграх». Вважалось, що для духовенства навіть розваги мали приносити моральну 

користь, а інше проведення вільного часу протирічить священицькому сану. Компроміс в 

даному питанні вважався відступом від інтересів церкви, жертвуванням її істинністю [11, с. 

58-60, 65]. У застереженні пастирів від споглядання привабливих сторін світського дозвілля 

влада залишалась послідовною і на початку ХХ ст. Наприклад, у 1906 р. київський генерал-

губернатор видав керівництву поліції таємний циркуляр з відповідною інструкцією, де 

зазначалось: «Священики відвідують громадські місця. Тому, у відповідності з пропозицією 

митрополита Флавіана, необхідно здійснити заходи, які б взагалі припинили їх доступ у 

театри під час вистав і в сади під час громадських гулянь» [12, с. 32]. 

Духовенству заборонялось бувати в корчмах і трактирах [13, арк. 18]. Так, за 

відвідування постоялого двору один з священиків Київської єпархії був позбавлений місця 

служби, а нову парафію мусив шукати в іншому повіті [14 с. 155]. Варто зауважити, що 

священно- і церковнослужителі перебували під наглядом благочинних, які мали негайно 

повідомляти єпархіальне керівництво про випадки неблагопристойної поведінки духовенства 

у громадських місцях [15, с. 140]. Обов’язок контролю за кліриками закріплювався в 

інструкції благочинним. Останні наглядали, щоб причетники і особливо священики 

належним чином виконували свої обов’язки, жили чесно, порядно «ні в які негожі будинки 

не ходили та й в своїх ніяких ігор не заводили, а вели б життя смиренне, тверезе, повчальне і 

пристойне домівкам служителів Святого вівтаря» [16, с. 4]. 

Контроль церковної влади за кліриками встановлювався і під час перебування їх в 

курортних місцях. Архієпископ таврійський повідомляв Св. Синод, що «прибуле 

духовенство не з’являється до єпархіального архієрея або благочинних, здійснює 

богослужіння і треби без дозволу, зупиняється у приватних будинках або готелях і не завжди 

благонадійних, священики знімають наперсні хрести, з’являються у громадських та 

розважальних місцях і цим спокушають та викликають нарікання на місцеве духовенство». 

Відтак, пропонував встановити правила для нагляду за приїжджими кліриками. Указ Св. 

Синоду 1902 р. зобов’язував духовенство, яке прибувало до Таврійської єпархії, у випадку 

тривалої відпустки реєструватись у єпархіального архієрея, або благочинного – за 

короткострокової. Також за особами з інших єпархій встановлювався благочинницький 

нагляд і «помічені в неблаговидній поведінці мали притягатися до законної 

відповідальності» [17, арк. 71]. 

Церковна адміністрація наполягала, щоб дозвілля духовенство проводило з користю 

для професійних обов’язків. Ще 22 березня 1800 р. Синод видав указ, що стосувався 

підвищення моральності парафіяльних священно-, церковнослужителів, їх службових та 

домашніх обов’язків. У одному з пунктів ставилась вимога, щоб у вільний від служби та 

здійснення треб час духовенство займалося «читанням потрібних і корисних церковних 

книг» [10, с. 96]. І чимало священнослужителів заповнювали дозвілля читанням, ґрунтовно 

працювали над собою. Так, 1892 р. благочинний 3-го округу Бердичівського повіту 

А. Нєдєльський у рапорті до консисторії, характеризуючи священика м. Білилівки Д. 

Симоновича, крім іншого, зазначав, що він «має власну бібліотеку і приділяє увагу читанню 

більше ніж інші священики» [18, арк. 297]. Проте, переважна більшість духовенства не надто 

захоплювалась читанням. Вільний час священик обов’язково мав приділяти написанню 

проповідей та повчань. Клірики не повинні були зловживати сном та закликались до 

раннього прокидання [19, с. 409]. 

Однак, як зазначалось на сторінках церковних журналів, священнослужитель звичайно 

не мав вести життя в суворому аскетизмі. Проте, від духовенства вимагалось, щоб при виборі 

форм дозвілля не забувати загальне правило: що мало сприяти «піднесенню душі та тіла, 

розуму, облагородженню почуттів і зміцненню волі до досягнення високоморальних цілей у 

священицькій діяльності». Як види відпочинку рекомендувались: землеробство, садівництво, 

бджільництво, риболовля, вивчення природи, літератури, музика, малювання, живопис тощо 

[20, с. 95-96]. Особливий наголос робився на бджільництві, що вважалось одним з найбільш 
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прийнятних для духовенства занять [21, с. 46] і слугувало б додатковим джерелом прибутку 

[22, с. 347; 23, с. 312].  На сторінках духовних журналів надавалися практичні рекомендації 

для облаштування пасік [24, с. 423-429]. До того ж у Київській семінарії діяли курси з 

бджільництва [25, с. 87]. У літній та ранньоосінній час відпочинок проходив найбільш 

різноманітно. Від професійних обов’язків та господарських турбот священно- і 

церковнослужителі відволікались риболовлею, збиранням ягід та грибів, садівництвом, 

городництвом тощо [26, с. 378]. 

Духовенству не заборонялося відвідувати свята та гостини парафіян, «але при цьому ні 

на хвилину не забувати святості і висоти свого звання». Від священика вимагалося всіляко 

уникати усього, що принижувало чи компрометувало його священицький сан. Тому на 

святкових заходах він мав бути присутній лише до того часу, «доки ведуться розмови 

благопристойні, коли ж почнуться танці, безчинний крик та сміх, тоді священик мав негайно 

піти» [4, с. 392]. 

Не осуджувалась наявність у духовенства знайомих та близьких людей, в товаристві 

яких проводився вільний час. Але церковне керівництво не оминало увагою і цей варіант 

дозвілля, надаючи рекомендації щодо вибору кола спілкування. По-перше, воно не мало бути 

чисельним, а, по-друге, самі люди мали бути шанованими в парафії, з відповідною 

моральністю та високою релігійністю. Водночас наголошувалось, що найближчими для 

пастиря повинні бути його товариші по службі, а вже потім «благочестиві» віряни. Ще в 

благочинницькій інструкції 1775 р. зазначалося: «Підтверджувати священикам, щоб без 

запрошення в гості ні до кого нахабно не ходили, хіба б були покликані; і знаючи, що той 

будинок, куди запрошуються, є чесним; і мати поводження і дружбу з подібними собі 

священиками, дияконами і церковниками; також з благородними поміщиками і з поважними 

купцями і міщанами, а не з всяким безрозбірно обходитись і дружити» [4, с. 392-393]. Даний 

пункт залишався чинним і у редакції інструкції благочинним 1900 р. [16, с. 10]. Священик не 

часто мав відвідувати знайомих, друзів, щоб не витрачати час, необхідний для виконання 

своїх обов’язків. 

З огляду на численні заборони і обмеження, дозвілля духовенство проводило у колі 

знайомих та близьких людей. Поширеною формою відпочинку були спілкування та застілля. 

Гостювання у родинах священиків нагадували вечірки, традиційні для незаможних 

міщанських і купецьких сімей, але без танців [26, с. 379]. На шпальтах церковної періодики 

наголошувалось, що сім’я священнослужителя має бути прикладом для парафіян у 

проведенні релігійних свят. На противагу встановленим традиціям серед вірян, які в ці дні 

організовували святкування з прийомом гостей, відвідуванням розважальних закладів, 

будинок священика не мав бути втіленням «ігрищ і веселощів» [27, с. 425]. 

Час розваг у тодішньому українському селі припадав на осінь, точніше від 

Преображення Господнього (19 серпня), коли закінчувались головні польові роботи і до 

зимового Миколи (19 грудня). На цей час припадали всі храмові свята, весілля тощо. 

Найбільш урочистою подією в парафії був храмовий день, тобто дата посвяти церкви. Саме 

це свято слугувало найбільшим приводом до прийому гостей та застілля як для духовенства, 

так і вірян. Знавець життя православного духовенства Є. Крижановський описав його 

святкування. Сім’ї готувалися до цього: прибирали в будинках, готували святкову їжу. В цей 

день до літургії залучались священно- та церковнослужителі з сусідніх парафій, які 

проводили найурочистішу в році службу. Неподалік від церкви, під відкритим небом, в 

цілому ряді викопаних в землі печей перші господині парафії готували громадський обід, 

розставлялись столи, з усіх хат зносились миски, ложки. Відразу після богослужіння 

священики та шановані господарі сідали за столи, а інші групами розсідались на траві. Під 

час обіду священики та дяки часто підіймались і співали богослужбові пісні. Опісля всі 

приїжджі клірики, родичі, багато з авторитетних вірян йшли гостювати до місцевого 

священика. Розміщувались в кімнатах, на призьбі під стріхою, в саду. Молодь зазвичай 

тягнуло на кухню, де доньки місцевих та прибулих священно- і церковнослужителів 

метушились по господарству, то для порядку, то для вигляду. Молоді дячки і поповичі 
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допомагали їм ліпити вареники, скубти курей, щось подати, принести, винести, а між цим 

сипали приказками, натяками, веселощі не переривались. Тут між молодими людьми часто 

виникали симпатії [28, с. 516-518]. Іноді свято могло супроводжуватись прогулянками, 

співами, подорожами і тривати декілька днів. «Бувало, зберемось де-небудь на свято, 

розсядемось, починаються поважні розмови про погоду, коней, господарство, про 

парафіяльні справи. Жінки в іншій кімнаті ведуть свої розмови. Так проходить час до обіду. І 

тільки за обідом язики поступово розв’язувались. Ставало гамірно, весело, лунали жарти і 

сміх», – так згадував сучасник про святкування одного з храмових свят [1, с. 149]. 

Навіть у проведенні вільного часу духовенство залишалося в певній ізоляції. Адже 

поміщики часто дивилися на священиків скоса або з погордою (не говорячи про 

причетників), інтелігенція їх сторонилась, а від селянства дистанціювались самі священики 

[26, с. 378]. 

Отже, з огляду на значне коло обов’язків у духовенства залишалося небагато часу на 

дозвілля, яке, до того ж, не відзначалося різноманіттям. Обмежувальні постанови Св. Синоду 

та єпархіального керівництва мали на меті тримати на належному рівні моральний авторитет 

кліру, Православної церкви загалом, підвищувати його в очах мирян. А рекомендоване 

церковною адміністрацією проведення вільного часу парафіяльним духовенством 

пов’язувалось з їх безпосередніми обов’язками. Традиційною формою проведення дозвілля 

було відвідування близьких і друзів, спілкування з якими супроводжувалися застіллям. 
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Тациенко В. С. Досуг православного приходского духовенства в ХІХ – начале ХХ в. 

(на материалах Киевской епархии). 

В статье рассматривается досуг православного приходского духовенства Киевской 

епархии в XIX – начале ХХ в. Отмечается, что церковная администрация пыталась 

подчинить четкой регламентации свободное время клириков, так как считала, что для 

духовенства даже развлечения должны приносить моральную пользу, способствовать 

духовному обогащению. Контроль за проведением свободного времени имел целью 

обеспечения соответствующего морального авторитета священно- и церковнослужителей. 

Установлено, что учитывая многочисленные запреты и ограничения, досуг клирики 

проводили в кругу знакомых и близких людей. Распространенной формой отдыха были 

общения и застолья. Наибольшим поводом к приему гостей как для духовенства, так и 

верующих служил храмовый праздник. 

Ключевые слова: православное приходское духовенство, Киевская епархия, досуг, 

регламентация, митрополит, клирики. 

 

Tatsiyenko V. S. Leisure time activities of the orthodox parish clergy in the 19th – early 

20th century (based on the materials of Kyiv eparchy). 

The article deals with the activities of the Orthodox parish clergy during their leisure time in 

Kyiv Eparchy of 19th-early 20th century. It is noted that the church administration tried to bring 

clergy’s free time under strict regulations as the leisure time activities were considered to give 

some moral benefits to the priests and contribute to their spiritual development. Such control over 

the activities during clergy’s free time was aimed at development of priests’ adequate moral 

authority. It has been ascertained that clergymen had to spend their free time among their friends 

and relatives because of numerous prohibitions and restrictions. Table talks and feasts were the 

common forms of leisure time spending. Wakes were proved to be the biggest occasions for 

entertaining the guests for both the clergy and the believers. 

Key words: Orthodox parish clergy, Kyiv Eparchy, leisure time, regulations, metropolitan, 

clergymen. 
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МІСТО УМАНЬ – ШТАБ КИЄВО-ПОДІЛЬСЬКОГО 

ВІЙСЬКОВОГО ПОСЕЛЕННЯ КАВАЛЕРІЇ (1837–1857) 
 

На основі архівних і опублікованих матеріалів автор досліджує особливості 

соціально-економічного розвитку штабного міста Умані у складі Києво-Подільського 

військового поселення кавалерії з 1838 по 1857 р. Доведено, що штабне місто Умань Києво-

Подільського військового поселення кавалерії було одним із найрозвинутіших соціально-

економічних осередків Київської губернії. Розвиток міста характеризувався прогресивними 

модернізаційними тенденціями, відсутністю збройних конфліктів, підвищенням 

прибутковості підприємств. Умань стала важливим вузлом торгівлі Києво-Подільського 

військового поселення кавалерії.  

Ключові слова: Умань, Києво-Подільське військове поселення кавалерії, місто, штаб. 

 

Два останніх десятиліття характеризуються проявом нового сплеску інтересу до 

напрямку досліджень, який вивчає питання історії військових поселень кавалерії в Україні. 

Вивчення цих питань залишається важливим завданням істориків і навіть актуалізується. У 

період, коли перед Україною в черговий раз стоїть питання про вибір напрямку і форм 

суспільного розвитку, особливо важливим є аналіз процесів, що відбувалися в українському 

місті в ХІХ ст. Інтерес у цьому плані становить дослідження питання про формування Києво-

Подільського військового поселення кавалерії. На сьогодні існує чималий науковий доробок, 

присвячений вивченню соціально-економічної історії Києво-Подільського військового 

поселення кавалерії [14, 20, 21]. Наявні документи з Центрального державного історичного 

архіву України у м. Києві з фондів: «Управління Києво-Подільським військовим поселенням. 

1824–1866 рр.» (Ф. 445), «Документи і матеріали з історії державних закладів України. 1798–

1834 рр.» (Ф. КМФ 12), «Штаб поселеної Уланської дивізії чергування двох-чотирьох 

округів Українського військового поселення. 1817–1857 рр.» (Ф. 1352), Російського 

державного військово-історичного архіву – «Департамент військових поселень. 1810–1864 

рр.» (Ф. 405), Державного архіву Одеської області – «Управління Головного начальника 

Південних поселень. 1857–1866 рр.» (Ф. 7) дозволяють з’ясувати зазначене питання. 

Зокрема, у фонді 445 «Управління Києво-Подільськими військовими поселеннями. 1824–

1866» Центрального державного історичного архіву у м. Києві зберігається матеріал, що 

дозволяє простежити організацію та розвиток Києво-Подільського військового поселення 

кавалерії. Дана публікація є продовженням розвідок у напрямку висвітлення подій 

історичної минувшини України, в тому числі політичного і соціально-економічного розвитку 

міста Умані. Отже, виходячи з актуальності теми, спираючись на досягнення української і 

зарубіжної історіографії у вивченні військових поселень кавалерії ХІХ ст., враховуючи 

недостатню наукову розробку, автор поставив за мету: на основі комплексного і 

об’єктивного аналізу дослідити особливості соціально-економічного розвитку міста Умані у 

складі Києво-Подільського військового поселення кавалерії з 1838 до 1857 р. 
Об’єктом дослідження виступає місто Умань в середині XІХ ст. Предметом 

дослідження є соціально-економічний розвиток міста Умані в досліджуваний період. 

Стосовно цього автор розглядає такі проблеми, як соціально-історичні умови існування міста 

Умані, його адміністративно-правове становище, особливості розвитку ремесел і промислів, 

а також роль міста у внутрішній і зовнішній політиці Києво-Подільського військового 

поселення, що в сукупності дозволяє розкрити предмет дослідження. 

Намір улаштувати поселення у Київській і Подільській губерніях виник за обставин 

Польського повстання 1830–1831 рр. Після Польського повстання російський уряд вирішив 
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об’єднати західні губернії (Правобережну Україну, Білорусь й Литву), що в минулому 

належали Речі Посполитій, і створити військові поселення. Першочергова мета російської 

політики полягала у послабленні польських впливів на Правобережжі. У листопаді 1831 р. 

Микола І створив у Києві спеціальну комісію у справах західних губерній. Голова комісії В. 

Кочубей мав наказ «привести у відповідність з великоруськими губерніями всі західні землі 

в усіх галузях життя». Виконання цього завдання було доручено директору департаменту 

міністерства фінансів сенатору Д. Г. Бібікову, який до того впродовж десятка років був віце-

губернатором у центральних губерніях і вже опанував губернську систему врядування. За 

наказом Д. Г. Бібікова 60 тис. польських шляхтичів були позбавлені дворянських грамот і 

понижені до стану посполитих, багатьох заслали вглиб Російської імперії. Близько 3 тис. 

конфіскованих у шляхти маєтків було перетворено на військові поселення, а замість поляків 

на чиновницькі посади призначали росіян (див. дод. табл. 1). 

Конфісковані маєтки у бунтівників західних губерній зараховувалися до державної 

власності. Наказом від 10 травня 1832 р. приписувалося, що управління конфіскованими 

маєтками, за винятком тих, що отримали особливе призначення, покладалося на місцеві 

казенні палати [16, арк. 8–9]. 

4 квітня 1836 р. було наказано всі конфісковані маєтки повстанців у Київській і 

Подільській губерніях з усім майном і справами, дольовими обов’язками передати у 

відомство військового міністерства [4, с. 257]. Для управління цим процесом тимчасово 

створили Головну господарську контору в м. Умані, у кожній губернії – окружні контори. 

Штат Головної господарської контори складався з генерала, який керував нею, чотирьох 

чинів і необхідної кількості чиновників і писарів для діловодства та рахункової частини. 

Окружними конторами керували штаб-офіцери з трьома чинами і необхідною кількістю 

чиновників та писарів [16, арк.6–7]. Лише маєтки, що перебували у нероздільному і 

довічному володінні, залишалися без змін тодішнього їхнього стану. Керівництво 

конфіскованими маєтками доручалося генералу від кавалерії графу І. О. Вітту і перебувало 

під юрисдикцією Військового міністерства. Військове міністерство мало вирішити два 

завдання. Перше полягало в організації вирішення питань благоустрою поселення 

конфіскованих маєтків, а друге – у виконанні функцій господарського влаштування, 

стягненні боргів із конфіскованих маєтків. Наказом від 10 травня 1832 р. змінювалися 

відсотки від прибутків у конфіскованих маєтках. Вони надходили до комітету, що був 

заснований 18 серпня 1814 р.  

Управління конфіскованими маєтками у Київській та Подільській губерніях 

здійснювалося згідно зі спеціальним Положенням «Про управління конфіскованими 

маєтками у Київській і Подільській губерніях, призначених для переведення у Військове 

міністерство» від 4 квітня 1836 р.[17, арк. 30; 10, 262–279]. Цей документ визначав 

поступовий перехід на нове управління конфіскованими маєтками у Київській і Подільській 

губерніях. 

Влаштування Києво-Подільського військового поселення кавалерії проходило не так, 

як піших поселень. Тут на підставі попередніх розрахунків з урахуванням чисельності 

населення та кількості землі визначали територію й розмір округів. Територіально до Києво-

Подільського входили 2 міста, 8 містечок і 84 населених пункти. 

30 квітня 1838 р. місто Умань увійшло до складу Києво-Подільського військового 

поселення кавалерії [9, с. 388]. У відправленні рекрутської повинності місцеві верстви 

населення за бажанням вносили у скарбницю за кожного рекрута по 4 руб. з 1000 чоловіків 

[9, с. 388]. 5 серпня 1839 р. міщани військового поселення м. Умані отримали право 

сплачувати гроші за рекрута у мирний час у державну скарбницю [7, с. 659]. 9 березня 1840 

р. були затверджені правила для влаштування округів військового поселення у Київській і 

Подільській губерніях. 

У 1841 р. дружина генерал-ад’ютанта графа Кисельова графиня Потоцька подала 

клопотання імператорові Миколі І про продаж власного майна, розташованого на території 

Київської губернії в Уманському повіті, у м. Торговиця, й чотирьох селищах: Каменья, 



Уманська старовина, вип. 3 / 2017 

102 

 

Шеснопілля, Свердликове, Павлівка. До клопотання додавалася копія свідоцтва про 

реєстрацію земельної ділянки. Розгляд клопотання і купівлю земельної ділянки здійснювала 

спеціальна комісія після отримання погодження імператора. Військово-поселенське 

керівництво виділило з бюджету Києво-Подільського військового поселення на купівлю 

майна графині Потоцької 530 тис. руб. сріблом. Причому графиня одноразово отримала 1/5 

частину з 530 тис. руб. сріблом, тобто 106 тис. руб. сріблом [11, арк. 11]. Решту суми – 424 

тис. руб. сріблом графиня отримувала протягом чотирьох років, з 1842 до 1846 р. щорічно по 

106 тис. руб. сріблом. При оформленні договорів купівлі-продажу нерухомого майна 

військові поселенці сплачували державне мито. Прийняття земельних ділянок у військове 

відомство до складу округів Києво-Подільського військового поселення здійснювалося на 

підставі правил від 9 березня 1840 р. 

У 1846 р. були непорозуміння між уманським повстанцем Олександром Потоцьким і 

графом Мощенським з приводу конфіскованого у державну скарбницю дубового гаю 496 

дес. 1781 саж. [18, арк. 86]. Тому наказано було, щоб у штабі 5 округів Києво-Подільського 

військового поселення при видачі грошей особам конфіскованих маєтків керуватися 

виключно правилами 1 ч. ІV Зведення військових постанов, яким врегульовувалися подібні 

непорозуміння [18, арк. 102]. 

Розбудова міста Умані розпочалася згідно з виданим Сенатом «Положенням про 

влаштування міста Умані» від 10 травня 1842 року. «Положення...» передбачало створення 

Будівельного Комітету як керівної інстанції, покликаної урегулювати, нормувати будівельну 

діяльність у місті, здійснювати її посильне фінансування за рахунок коштів як з державного, 

так і з міського бюджету, регламентувало основні питання, пов‘язані із забудовою міста [1]. 

Розглянемо особливості розбудови і становища м. Умані у складі Києво-Подільського 

військового поселення кавалерії. Військове керівництво особливо дбало про будівництво 

полкових штабів. Вперше в практиці будівництва споруд такого типу був розроблений 

проект забудови цілого комплексу, включаючи низку адміністративних, житлових і 

господарських споруд [15, арк. 232–233]. У Києво-Подільському військовому поселенні 

кавалерії будівлі були двох типів: державні будинки для розміщення окружних управлінь і 

господарських закладів, що включали приміщення для начальників, чиновників, штабів і 

будинки військових поселенців. У всіх окружних штабах, крім приміщень для полкових і 

окружних штабів, були влаштовані військові шпиталі, постійні й тимчасові; на місці останніх 

поступово зводили кам’яні будинки. У містечках і селищах будували нові церкви з гарними 

витонченими фасадами і внутрішнім оздобленням, крім того, перероблялися наново старі 

приміщення церков [19, арк. 40]. Тут будинки військових поселенців були невеликі, низькі, 

деякі з них поставлені зі зрубу, здебільшого стовпами, подібно до тину, вимазані глиною, 

зовні й усередині вибілені крейдовою глиною, дахи були солом’яні. Хата, сіни, прикомірок 

або комора, у заможних – хлів становили приміщення військового поселенця. У кожного був 

свій город, сади, клуня. У хатах було чисто, підлога земляна. Із меблів були лише лавки і 

стіл. Будівлі штаб- і обер-офіцерів, нижчих чинів, конюшень і караулень освітлювалися [8, с. 

764]. У період перебування у складі Києво-Подільського військового поселення в Умані 

виникло передмістя Міщанка, розширена Софіївська Слобідка, а на місці Грекової Застави 

утворилася Велика Фонтанна вулиця [5, с. 70]. 

У 1845 р. у місті Умані були 2 кам’яні і 1 дерев’яна церкви, 1 кам’яний костьол, 2 

кам’яні синагоги. У цілому, переважали кам’яні будинки. Всього в Умані державних 

будинків було 28, із них – 12 кам’яних. До державних будівель належали: скасований 

католицький кам’яний монастир, магазин, шпиталь і манеж. Приватних будинків було 880, у 

тому числі 8 кам’яних, інші – дерев’яні, з них належали духовенству – 1 кам’яний і 20 

дерев’яних будинків, поміщикам – 3, чиновникам – 40, купцям – 28, інші – однодворцям і 

відставним солдатам, міщанам. У 1849 р. нараховувалося 8 кам’яних будинків і 890 

дерев’яних [13, с. 446]. 
У 1845 р. чисельність населення у м. Умані – 4078 або 49,3 % чоловіків і 4189 або 50,7 

% жінок, всього – 8267 осіб [13, с. 446]. Більшість населення сповідували християнство, 
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прихильниками інших релігійних напрямків були переважно іудеї, які проживали у містах. 

Так, у 1845 р. у м. Умані чисельність євреїв становила 6684 особи або 80,9 % (з них чоловіків 

– 3260 і жінок – 3424), православних – 802 особи або 9,7 % (з них чоловіків – 447 і жінок – 

355), римо-католиків – 772 або 9,3 % (з них чоловіків – 368 і жінок – 404), старообрядців – 4 

(з них чоловіків – 1 і жінок – 3), лютеран – 5 (з них чоловіків – 2 і жінок – 3) або 0,09 % [13, 

с. 444]. 

Міністр внутрішніх справ наказав надати до 1 грудня 1855 р. статистичні показники 

для підготовки адміністративних розпоряджень і перевірки достовірності статистичних 

даних, що характеризували населені пункти Київської і Подільської губерній. Для отримання 

необхідної статистичної інформації щодо економічної, соціальної, демографічної ситуацій 

керівництво губернії відрядило чиновників в Уманський повіт Києво-Подільського 

військового поселення. Проведені статистичні спостереження щодо кількісної 

характеристики процесів та явищ в економічній, соціальній, культурній та інших сферах 

життя військових поселенців 1-го і 2-го округів Києво-Подільського військового поселення 

стали основою для підготовки зведених статистичних матеріалів по Київській губернії [11, 

арк. 2]. 

Відбулися помітні зрушення і в економічній ситуації міста Умані. З 1843 р. у 

військових поселеннях кавалерії почали вирощувати тутові дерева, розводити шовкопрядів 

при богодільнях, а з 1849 р. – при селищах і кантоністських дивізіонах. У поселенських 

садибах розводили шовковиці. Весною 1849 р. Києво-Подільське військове поселення 

кавалерії отримало личинки шовковичної гусені від Товариства сільського господарства 

Південної Росії. Згодом виписували їх через Департамент військових поселень з Персії, 

Франції, Італії, а також тибетської, китайської і арабської порід. Для розмотки шовку у місті 

Умані відкрилися шовкомотальні підрозділи. 

У Києво-Подільському військовому поселенні кавалерії великого поширення набули 

ремесла, найважливішими серед яких були: теслярство, ковальство, кушнірство, гончарство, 

кожум’яцтво тощо. Також у господарському житті військових поселенців велику роль 

відігравала промисловість. Зростання промисловості зумовило розширення посівів технічних 

культур: льону, коноплі та тютюну. Характер промислової діяльності поселенців зводився, в 

основному, до обробки і продажу сільськогосподарської продукції, виробленої у власному 

господарстві [12, арк. 5]. 

На території 5 округів Києво-Подільського військового поселення торгували  вином, 

лісом, м’ясом [2, с. 95]; завозили з Одеси сіль, суху і солену рибу; з інших місцевостей 

Новоросійського краю – рогату худобу; з Бердичева – сіль, залізо, з Польщі – різні 

мануфактурні і галантерейні речі. Військові поселенці Києво-Подільського військового 

поселення активно займалися експортом. За обсягами торгових операцій серед міст 

військового поселення виділялося – Умань. 

У 1850 р. в Умані працювали заводи: шкіряний, мильний, 2 свічково-салотопних, 

тютюнова фабрика, крім того, тут були трактир, 2 готелі, 2 вільні аптеки, харчевня і 15 

питних закладів (де у 1844 р. було продано вина 10547 відер та інших напоїв 455 відер). 

Чисельність ремісників становила 148 осіб, з них: 63 кравці, 30 шевців, 15 кушнірів, 7 

столярів, 10 мідників, 4 годинникових майстри [13, с. 447]. Варто відзначити й те, що 

переважна більшість промислових підприємств Умані належала власникам-євреям. 

У 1845 р. було затверджено герб Умані. 

Протягом усього періоду свого існування поселенці кавалерійських округів Києво-

Подільського військового поселення кавалерії брали участь майже у всіх війнах, що вела 

Російська імперія з кінця 20-х і до середини 50-х рр. ХІХ ст., зокрема у придушенні 

Угорського повстання 1849 р., Кримській війні 1853–1856 рр., відомо, що у 1856 р. в 

уманському військовому шпиталі 16 нижчих чинів військових поселенців, які перебували у 

Кримській і Південній арміях [3, арк. 313], були визнані недієздатними і зараховані в 

інвалідні команди м. Чугуєва [3, арк. 314]. З них срібною медаллю «За захист Севастополя» 

було нагороджено військового поселенця Олександра Степанова [3, арк. 218]. З 1842 р. 
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відставні поранені офіцери отримали дозвіл на проживання у містах військового поселення 

[6, с. 280]. 

Отже, наведені вище дані дозволяють стверджувати, що штабне місто Умань Києво-

Подільського військового поселення кавалерії (1837–1857) було одним із найрозвинутіших 

соціально-економічних осередків Київської губернії. Розвиток міста характеризувався 

прогресивними модернізаційними тенденціями, відсутністю збройних конфліктів, 

підвищенням прибутковості підприємств. Умань стала важливим вузлом транзитної торгівлі 

Києво-Подільського військового поселення кавалерії. У внутрішній та зовнішній торгівлі 

відбулися нові якісні зміни. Розширилася її географія, збільшився асортимент товарів, зросли 

обсяги товарообігу. У внутрішній політиці розвиток економіки призвів до суттєвого 

ускладнення організації господарювання Києво-Подільського військового поселення. 

Приватне підприємництво було широко представлене у виробничій і, особливо, у 

невиробничій сферах. Повітове місто Умань отримало права, надані містам військового 

відомства: Старої Русі, Єлисаветграду й Ольвіополю. 
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Цубенко В.Л. Город Умань – штаб Киево-Подольского военного поселения 

кавалерии (1837–1857). 

На основе архивных и опубликованных материалов автор исследует особенности 

социально-экономического развития штабного города Умани в составе Киево-Подольского 

военного поселения кавалерии с 1838 до 1857 г. Доказано, что штабной город Умань Киево-

Подольского военного поселения кавалери был одним из самих наиболее развитых социально-

экономических ячеек Киевской губернии. Развитие города характеризовалось 

прогрессивными модернизационны митенденциями, отсутствием вооруженных 

конфликтов, повышением прибыльности предприятий. Умань стала важным узлом 

торговки Киево-Подольского военного поселения кавалерии. 

Ключевые слова: Умань, Киево-Подольское военное поселение кавалерии, город, 

штаб. 

 

Tsubenko V. L. City of Uman – the headquarters of the Kiev-Podilsk Military Cavalry 

Settlement (1837–1857). 
Based on archival and published materials, the author investigates the features of the socio-

economic development of the headquarters city of Uman as part of the Kiev-Podilsk military 

cavalry settlement in 1838–1857. It has been proved that the headquarters city of Uman of the 

Kiev-Podilsk military cavalry settlement was one of the most developed socio-economic cells of the 

Kiev province. The development of the city was characterized by progressive modernization trends, 

the absence of armed conflicts, increased profitability of enterprises. City of Uman became the 

important trading node of the Kiev-Podilsk military cavalry settlement. 
Key words: City of Uman, Kiev-Podilsk military cavalry settlement, city, headquarters. 

 

Додаток 

Таблиця 1 

Кількість осіб із конфіскованих маєтків в Уманському повіті після придушення 

Польського повстання (1830–1831 рр.) 

 

№ 

 

п/п 

П. і. б. особи з 

конфіскованим 

маєтком 

Назва маєтку 
Кількіс

ть осіб 

1

1. 

Граф 

Олександр 

Потоцький 

Уманський маєток (ключі: Уманський, 

Соколовський, Чабанський) 

Уманського повіту 

16975 

2

2. 

 

Граф 

Володимир 

Потоцький 

Підвисоке маєток Уманського повіту 5225 

Ключ ДашевськийЛиповецького повіту  

(у довічному володінні матері) 
3799 

3

3. 
Кароль Свенський с. Талалаєвка Уманського повіту 456 

Таблицю складено за даними: Центральний державний історичний архів у м. Києві. – 

Ф. 445. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 64–87.   
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УДК 94(477.46) «1939/1945» 

 

Б.Д. Чорномаз 
 

ГУРБИ І УМАНЩИНА 
 

У статті акцентовано увагу на важливості збереження історичної пам’яті у 

середовищі українського суспільства. Описано одну із маловідомих сторінок історії 

боротьби українців за здобуття державної незалежності під час Другої світової війни. У 

статті йдеться про події, які відбувалися у квітні 1944 року. А саме про бойове зіткнення 

куренів УПА з переважаючими силами військ НКВС підсилених легкими танками. Автор 

зазначає, що Гурбенський ліс далеко від Умані – біля села Гурби в Західній Україні. Тим не 

менше в цьому бою брали участь три курені добровольців УПА з Уманщини. 

Ключові слова: Гурбенська битва, «УПА-Підень», «Холодний Яр», Уманщина, Осип 

Безпалько «Остап», Уманщина. 

 

2017 рік багатий на річниці знаменних подій, які залишили слід в розвитку історичних 

процесів України і Уманщини зокрема.  Очевидно, що Умань не залишиться осторонь 

відзначення дат, які в недалекому минулому мешканці Уманщини своїм патріотизмом 

вписали навічно в історію нашого краю. Власне, традиція відзначення річниць важливих для 

розвитку будь-якої гіпотетично взятої чи конкретної держави подій цивілізованості серед 

розвинутих країн світу. З цього приводу зазначимо, що політичний істеблішмент України, 

після проголошення державної незалежності, з усього  видно, обрав свій історичний шлях 

розвитку, відмінній від далеких і близьких сусідів. Це стало однією з причин того, що на 

долю українських істориків випала місія  досліджувати і запускати в науковий обіг 

нововідкриті історичні факти і формувати нові погляди на перебіг подій, суть яких у період 

домінування комуно-російської імперії замовчувалася або була сфальсифікована.  

У ситуації із зростанням актуальності відзначення знаменних для історії Уманщині (і 

України теж) дат зазначимо, що українська держава забезпечила історикам можливість 

вивчення архівних документів про боротьбу українського народу за державну незалежність.  

Звернемо увагу на одну історичну подію, яка ще мало досліджена – це битва, яка 

відбулася, 22 - 25 квітня 1944 року між 30-титисячним військовим з’єднанням радянських 

військ і 5-ти тисячним з’єднанням куренів УПА. Йдеться про бій, який в середовищі 

істориків відомий під назвою «Битва в Гурбенському лісі», а ще дослідники історії України 

цей бій називають «Битва під селом Гурби».  

Гурбенський ліс далеко від Умані – біля села Гурби на Крем’янеччині у Західній 

Україні. Тим не менше в цьому бою брали участь три курені добровольців УПА з Уманщини. 

Навряд чи ми можемо вважати, що всі бійці цих куренів були з Уманщини, але причетність 

бійців і їхніх командирів до нашого регіону, безперечно, є. Курені, про які ми ведемо мову, 

формувалися в лісах між Христинівкою і Гайсином. На початку грудня 1943 року ці курені 

трансформовано у структуру УПА, яку названо «УПА-Підень». Щодо чисельності вояків у 

цих куренях, то на даний час, навряд чи можливо назвати точну цифру. Хоча нам відомо, що 

«курінь» чисельно відповідав полку, а полк дорівнював кількості у 300 вояків. Мусимо 

зауважити, що в особовий склад цих куренів входили не тільки добровольці з Уманщини. 

Воювати за державну незалежність України прийшли загони з Кіровоградщини, 

Полтавщини, Дніпропетровщини та з Холодного Яру.  

Досліджуючи доступну для науковців літературу про участь мешканців Центральної 

України в боротьбі за незалежність України, необхідно вибрати і проаналізувати інформацію 

про  участь уманчан в УПА відображену у відомих нам збірників спогадів, мемуарів 

учасників подій – тощо, і перейти до даних, які розосереджені по багатьох архівах України та 

архівах Росії. А можливість працювати в російських архівах на початку 90-х років минулого 

століття українські історики мали.  
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Із джерел «діаспорного» походження найбільш інформаційно наповненою ми 

вважаємо книгу «Похідні групи ОУН» Лева Шанковського [1]. З цієї книги ми дізнаємось 

про псевда командирів тих куренів, які були сформовані на Уманщині і в кінці грудня 1943 

року відбули в Західнну Україну. Це командири під псевдами «Шум», «Саблюк» і 

«Довбенко». Оскільки впродовж останнього десятиріччя українські історики отримали 

можливість вивчати архівні справи колишнього КГБ, то на сторінках цих справ дослідники 

діяльності УПА знаходять дуже цінну інформацію із захоплених чекістами у повстанських 

криївках в якості трофеїв документів, зокрема звітів про бої з військами НКВС. В одній із 

справ архіву, який на сучасну пору знаходиться на території Росії, ми знаходимо інформацію 

про бій в Гурбенському лісі. Інформація попала чекістам у формі звіту одного з командирів 

куренів УПА для ГВШ (Головний Військовий Штаб). Інформація, яка подається у звіті 

перегукується з інформацією,  яку подає Л.Шанковський. Щоб не бути голослівним подаємо 

цитату з цього звіту такого змісту: 

 «…  23-25 квітня битва під Гурбами (район Кременець, Волинська область) УПА-

Південь (5 тисяч воїнів, курені Олександра Степчука-Сторчана, Івана Сала-Мамая, 

Олександра Кайдаша-Діка, Семена Котика-Докса, Івана Золотнюка- Довбенка, Андрія 

Трачука-Бувалого, Андрія Вовка-Шума, Миколи Швеця-Залізняка під загальною командою 

начальника КВШ (Крайовий Військовий Штаб) УПА-Південь Миколи Свистуна-Ясеня) з 

НКВС (5 бригад, 30 тис., 15 танків, авіація), знищено до 120 (радянські дані) або більше 800 

(дані УПА) військовослужбовців НКВС і 80 воїнів УПА, закатовані до смерті 100 поранених 

воїнів УПА і 200 новобранців УПА» [2, арк.8].  

Цей бій був одним з найтриваліших і одним з найбільших, які доводилось вести 

Українській Повстанській Армії в боротьбі за державну незалежність. 

Згідно архівних даних, бій відбувався протягом кількох днів: 21-25 квітня 1944 року. 

30-ти тисячне з’єднання Красної армії і військ НКВС зійшлися у протиборстві з 5-ма 

тисячами українських патріотів, які пішли в бій за державний суверенітет України 

добровільно, без примусової мобілізації (в УПА  приймали лише добровольців).  

Для уманчан він знаменний тим, що в бою взяли участь з’єднання «Холодний Яр» 

«УПА-Південь». Як було вже згадано, «УПА-Південь» формувалася в лісах між 

Христинівкою і Гайсином у другій половині 1943 року.  

За підготовку до створення «УПА-Південь» відповідав Осип Безпалько «Остап», 

якого восени 1942 року за наказом ГВШ УПА було переведено з посади обласного 

провідника Кіровоградської обласної ОУН на посаду провідника ВО-Умань (військова 

округа Умань Ч.Б.).  

Факт переходу «Остапа» на Уманщину відбувся на початку 1943 року, оскільки в 

другій половині 1942 року в бою з німцями полягли провідник «ВО-Умань» Володимир 

Коханьчук – псевдо «Петро Тимченко» і його заступник Роман Михайлюк – псевда «Дума», 

«Думка», «Робінзон». Після прибуття «Остапа» розпочалась організація первинних структур 

«УПА-Південь». З організаційною метою в Умань кілька разів приїжджав Василь Кук – 

псевда «Леміш», «Медвідь», «Юрко», «Коваль», двічі побував Степан Мудрик – псевдо 

«Мечник» та інші чільні представники ГВШ.  

В результаті зусиль і організаторського таланту цих видатних діячів ОУН у другій 

половині 1943 року було створено декілька куренів УПА, які перед новим 1944-м роком, 

коли до них приєдналися формування з Холодного Яру та загони добровольців з інших 

регіонів України, отримали статус «УПА-Південь». В грудні 1943 року курені «УПА-

Південь» вирушили в ліси Галичини, оскільки так складалася стуація, що потрібно було 

готуватися до ведення довготривалої партизанської війни. 

Таким чином на початку квітня 1944 року уманчани вже були в Гурбенському лісі 

всім складом «УПА-Південь» і холодноярців, оскільки прибули добровольці з регіону 

Холодного Яру які мали назву «Холодний Яр». Після короткого перепочинку «УПА-

Південь», частиною якої було з’єднання «Холодний Яр»,  разом з бійцями південної групи 

«УПА-Північ» «Богун» протягом чотирьох днів героїчно билися з переважаючими силами 
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комуно-російських загарбників.  

Бій закінчився для УПА великими втратами – за даними інформаційної служби УПА 

впали в бою більше тисячі вояків. Ті бійці УПА, які зуміли витримати чотириденну битву, 

вночі прорвалися з оточення і розсіялись по лісах Західної України.  

В архівних справах колишнього КГБ є опис в кількох відмінних один від одного 

варіантів Гурбенської битви. Уривок одного з варіантів, ми публікуємо: «… Располагая 

данными, добытыми путём следствия о том. что в Кременецких лесах дислоцируется курень 

«Крапивы» и ряд других бандформирований, была организована оперативно-чекистская 

группа с участием 4-х бригад войск НКВД, одного каз. (очевидно казачьего Ч.Б.) полка и 

танкового подразделения. Оперативно-поисковая группа путём прочёски лесных массивов 

Кременецкого и Шумского районов, охватом прочёской приближающихся к лесному 

массиву сел, обнаружила расположение бандгрупп и навязала им бой. За время боевых 

действий с 22 апреля по 27 апреля с.г. было уничтожено свыше тысячи бандитов и четыреста 

бандитов пленено» [3, арк. 150]. 

На сучасну пору цікавість до діяльності УПА істориків та фахівців з інших дисциплін, 

не згасла, а скоріше навпаки, зросла. На нашу думку, така ситуація пояснюється тим, що 

українські  науковці намагаються дослідити  стимули, завдяки яким УПА активно діяла 

впродовж 10-ти років, не маючи державного тилового забезпечення. Нині феномен 

функціонування армії без держави викликає зацікавлення широкого спектру фахівців, 

зокрема таких дисциплін, як психологія, соціологія, історія тощо. Ми вважаємо, що 

пояснення лежить в проявах українського колективного менталітету, який за період свого 

домінування вперто намагалися деформувати керманичі Російської імперії. Адже ми ще 

пам’ятаємо як комуно-російська влада намагалася створити і закріпити у нашій свідомості 

образ українського повстанця, як типічного «зарізяки» озброєного ножем, сокирою і 

підперезаного вірьовкою, яку при нагоді він використовує як удавку. Якщо спецслужби 

дізнавалися, що хтось з українція смів сумніватися в правдивості такого образу, то це 

означало, як мінімум, складнощі кар’єрного росту, відсуненням черги на отримання 

квартири або іншими неприємностями. Всі українці повинні були вірити, що українські 

повстанці – це малочисельна «шайка» бандитів. Ситуація в цьому аспекті могла б 

прояснитися, якби з моменту проголошення незалежності України українські історики мали 

вільний доступ до тих архівних справ, які стосувалися діяльності ОУН-УПА. Але так 

сталося, що назрівала ситуація, при якій розпад СРСР ставав все очевиднішим, і начальник 

КГБ України Галушко дезертирував в Росію. Все було б добре але, як повідомляли деякі 

ЗМІ, Галушко  «прихопив» з собою 39 тон архівних справ, які стосувалися, в основному, 

боротьби за державну незалежність України. 

 Незважаючи на те, що в Росію було вивезено ту частину архівних справ колишнього 

КГБ (тоді ще ця установа була діючою), у яких йшлося про методи нейтралізації боротьби 

українців за державну незалежність, українським історикам все одно багато чого з архівних 

справ лишилося для дослідження. А коли Росія проголосила суверенітет, то до вивчення 

архівних справ в Росії деякий час були допущені українські науковці. Таким чином в 

науковому обігу українських дослідників з’явилася значна кількість архівних документів, які 

стосувалися збройної боротьби українських патріотів за незалежність України. Отже, 

незважаючи на те, що в документах комуно-російських спецлужб є багато замовчувань і 

перекручень, ми все одно вважаємо доцільним опублікувати  цитату із звіту про результати 

Гурбенської битви відображеного в одній з архівних справ РФ:  

«…В проведении операции по окружению, разгрому и уничтожению банд в 

Кременецких лесах в составе частей войск НКВД участвовало 15 легких танков.  

Со стороны бандитов применялись минометы, пулеметы и ручное вооружение. Вcero 

с 21 по 27 апреля имели место 26 боевых столкновений, в результате которых убито 

бандитов 2018, захвачено живыми 1570. Захвачено: один самолет У-2, пушек – 7, станковых 

пулеметов – 5, ручных пулеметов – 42, минометов – 15, противотанковых ружей – 6, 

автоматов — 31, винтовок – 198, пистолетов – 16, ручных гранат – 789, патронов – 45 000, 
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мин – 539, немецкая рация – 1, телефонных коммутаторов – 2, лошадей – 129, повозок – 120. 

Кроме этого, обнаружены типография с бумагой и ряд продовольственных и вещевых 

складов, из которых, по предварительным данным, извлечено: сахара – 35 мешков, ржи – 56 

тонн, полушубков – 270, стеганых курток – 75, брюк стеганых – 105. Подорвано два склада с 

немецкими снарядами и минами…» [4, арк.8]. 

Для дослідників історії Уманщини документ, цитату з якого ми навели, має велике 

значення. Він є свідченням того, що більшовикам, у період свого домінування, не вдалося 

масовими репресіями і голодоморами змусити мешканців Центральної України до рабської 

покори і конформізму.  
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Чорномаз Б.Д. Гурбы и Уманщина.  

На страницах предлагаемой статьи акцентировано внимание на важности 

сохранения исторической памяти в среде украинского общества. Сделано описание одной із 

малоизвестных страниц борьбы украинцев за государственную независимость во время 

Второй мировой войны. На страницах статьи идет речь о боевых действиях между 

частями (куренями) УПА с превосходящими силами войск НКВД. Автор отмечает, что 

Гурбенский лес далеко от Умани - в селе Гурбы в Западной Украине. Тем не менее в этом 

бою участвовали три куреня добровольцев УПА с Умани. 

Ключевые слова: Гурбенская битва, «УПА-Пивдень», «Холодный Яр». Уманщина, 

Осып Беспалько «Остап», Уманщина. 

 

Chornomaz B.D. Gurba and Uman. 

The article draws our attention to the importance  of preserving the historical memory 

among the Ukrainian society. One of the little-known pages of history of the struggle  of the 

Ukrainian people for independence during Word War II is described. It is spoken in detail about the 

events that took place in April 1944, namely the battle between the subdivisions of the Ukrainian 

Insurgent Army (UPA) and the superior forces of the NKVD bolstered by light tanks. The author 

notes that Gurbensky forest is far from Uman - near the village of Gurba in Western Ukraine. 

Nevertheless, in this battle there were three guerrillas of UPA volunteers. 

Kewords: Hurbenska battle, «UPA Pivden (South)», Kholodnyi Yar (Cold Ravine), Uman 

area, Osyp Bezpalko «Jstap», Uman region. 
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ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА 

СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ 
 

UDC 37.016:[94+069(477.46) 

 

P.I. Horokhivskyi 

 

THE USE OF MATERIALS OF THE UMAN MUSEUM OF REGIONAL 

ETHNOGRAPHY IN THE STUDYING OF LOCAL HISTORY 

 

The article reveals the role of local country museums in studying the history of the region, 

the potential methodological possibilities of materials of the Uman museum of regional 

ethnography are determined. The special role of local lore excursions in the museum is noted; 

features of their conduct are revealed. The role of ethnographic material as a means of activating 

pupils' cognitive activity and its significance in developmental education is shown. 

The features of the method of conducting virtual excursions to the Uman museum of 

regional ethnography are highlighted. The belief that the materials of the Uman museum of 

regional ethnography can be accessed at all the lessons of their native land in all schools of the city 

and the whole district and will be an important means of activating the cognitive activity of students 

and enlarging their love of their native land. 

Key words: historical regional ethnography, local lore material, materials of the Uman 

museum of regional ethnography, lesson-excursion, virtual excursion. 

 

 At the present stage of Ukrainian development as a state, the primary task is to form the 

national consciousness and historical memory of Ukrainian people. An important role in solving 

this problem belongs to historical education. The use of local lore material in history lessons and the 

classes of native land allows to enrich students’ knowledge of history of their native land, enlarge 

their love of it; reveal the connection between their native land and their great motherland, and 

show the unity of the history of each village, city with the history and life of our country; to feel 

involved with each Ukrainian family and recognize the duty to become a worthy successor to the 

best traditions of the native land [9, p. 55]. 

 Local lore material has a significant methodological potential. Its use facilitates students’ 

understanding of scientific concepts and regularities, is an important means of education and a 

powerful source of knowledge. This is the best explanation when studying the vast majority of 

topics in the school course of history. Due to its use, the cognitive activity of students is intensified, 

love of native land is facilitated. Historical and ethnographic material contributes to deep and strong 

students’ understanding of the basic historical knowledge, concretization and disclosure of scientific 

concepts; links studies of history with the life, work activities of the local population [11]. 

 There are many studies and publications by famous Ukrainian methodologists on the 

methodology of the use of ethnographic material in the educational process, such as O. Pometun 

[6], Ya. Trefiak [8], M. Sheremet [9], Yu. Shimon [10], O. Shramchenko [11] and others. Practical 

advice on the use of local lore materials of museums is contained in the development of lessons and 

descriptions of the experiences of individual educators [1; 2; 3; 4; 5]. However, the research on the 

use of information and computer technologies in the native language lessons in attracting materials 

of local lore museums and methods of conducting virtual excursions as one of the ways of working 

with ethnographic material is insufficient. This determines the relevance of this work. 

 The purpose of the research is to determine the methodology of using the materials of the 

Uman museum of regional ethnography in studying the history of the region. 

 The tasks of the work are to find out the potential methodological possibilities of the 

museum in regional ethnography at school; to determine the basic forms of work with local lore 
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material; to open a methodology for conducting virtual excursions to the Uman museum of regional 

ethnography. 

 Much of the ethnographic material is concentrated in local lore museums. Their use in the 

process of students learning and upbringing has its own peculiarities. First, the cognitive activity of 

students is significantly enlivened. Training classes in the museum are of some interest and 

stimulate the curiosity of the students. Secondly, museum materials reveal a living history, provide 

the necessary knowledge about the daily activities of people at various stages of social 

development. Thirdly, the local lore material of museums aims at developing feelings of patriotism 

and national dignity, generating the desire of students and other visitors to the museum to be proud 

of their own history [4]. 

 The collection of the Uman museum of regional ethnography has about 50 thousand 

exhibits. Among them there are unique archaeological and numismatic collections, objects of arts 

and crafts, military-historical, historical and taken from life, artistic, documentary and photographic 

documents. 

 The exposition of the museum extensively covers the history of the Uman district from 

ancient times to the present [8]. 

 The materials of the museum have a significant cognitive and methodological potential. The 

most common way of using the museum in educational work is to organize classes in the form of 

excursions, since, according to the recommendations of the methodology, the main methods of 

work with objective and documentary use of visual methods are demonstration and illustration of 

these tools while studying history. 

 One of the types of study tours is a thematic one as a kind of learning in advance to get 

information about a particular period. The guide and the visual perception of the exposure of the 

relevant department of the museum give students a possibility to obtain the knowledge of a certain 

historical period. Students should make notes of the great amount of information, take some 

pictures of the objects and prepare for the lesson where this information will be used. At the 

appropriate lesson in the history of Ukraine or native land, the teacher can actively engage students 

in collective work on studying the relevant period in the history of the province. 

 The disadvantage of this form of work may be expressed by the impressions of students 

from the information they heard and saw in the museum. It depends on the period of time after 

visiting the museum and the time when the lesson or the event was conducted. In addition, visual 

images are able to faint in the memory within the time and the quality of perception of museum 

materials will depend on the cognitive capabilities of each student in particular. The teacher will no 

longer be able to rely on direct impressions of information the students remember. 

 A greater effect from the use of the materials of the Museum of regional ethnography is the 

conduct of a tour-lesson directly in the museum, although it requires a teacher a significant amount 

of time to prepare for it. 

 If the teacher conducts the lesson, it will be better. The teacher may involve the guide, who 

can give the necessary explanations during the lesson, comment on certain items from the 

exposition, eventually explaining, describing or characterizing individual exhibits. But the story of 

the guide, taking into account the specifics of his work, is monologues, his knowledge is 

transmitted, and students can only perceive and memorize this information. They do not act as 

subjects of the educational process. Therefore, the teacher must assume not only the preparation for 

such a lesson, but the conduct as well. Unfortunately, all the museums are sufficient, they have their 

own specific tasks, they are to give the students only informational and educational influence. 

Developmental learning when students become the subject of the educational process is more 

important nowadays. Therefore, methodologists insist on the developmental aspect of the use of the 

local history material in the museums. 

 An example can be the experience of foreign museums, which, working with schools, 

rebuild their work in accordance with greater activity and cognitive independence of students. This 

is facilitated by «worksheets» with series of tasks for research of one or several exhibits. So, at the 

National Scottish Museum in Edinburgh for each thematic excursion of schoolchildren there are 
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tasks for the revision of the relevant exposition. In particular, the first sheet provides brief 

information on the exposition and questions for the discussion. On the following two sheets 

students perform written tasks: they define terms, answer critical questions, and perform sketches 

from nature. Finally, for the homework, the museum offers children a creative task [6, p. 171-172]. 

 Therefore, it is more appropriate to have a lesson model in a museum of local lore using a 

mini-study of its exhibits. For example, a lesson on «Our land in the mid of 60s - at the beginning 

of 80s of the twentieth century». 

 Students are grouped together. Each of them receives a separate task with the general title 

«What can tell us...»: museum exhibits; documents; maps and diagrams; photo materials; literary 

sources. 

 The teacher reports the subject of the study: 

1. The economic situation of the region in the second half of the 60s - at the beginning of the 

80s. 

2. The standard of living of the population. 

3. Changes in the social and national structure of the region. 

4. Development of culture. 

 He divides the class into groups, each group must process the materials available in the 

museum and highlight a particular issue of the plan. 

 Groups (pairs) are given some time to study. 

 Students work with documents, letters, photo materials, generalize, draw conclusions, and 

prepare reports. 

 At the end of the group work (pair) they report what they have learned and the conclusions 

they have made. 

 The teacher summarizes the lesson, assesses the work of the students [3, p. 82-83]. 

 However, lessons-excursions in the history of the region can be the most effective in school 

museums of local lore, because there is a problem of time for their organization and conducting. As 

a rule, history lessons are included in the schedule of classes at school and last 40-45 minutes. For 

short breaks between lessons, it is unrealistic to get to the museum, and after the tour, quickly return 

to your school. It is even a problem of urban schools. It is much more difficult to do it in village 

schools in the district. There is only a Sunday for such a lesson. In addition, unlike the Uman 

museum of regional ethnography, school museums have insufficient information for conducting 

such lessons or the information is completely absent. 

 Therefore, an ideal option may be to conduct a virtual excursion lesson at the Uman 

museum of regional ethnography. The method of preparation for such a lesson involves teacher’s 

detailed studying of exhibits and other materials of the museum. The use of information and 

computer technologies makes it possible to create a computer database (factual material, visual 

series, presentations) and to collect material for the development of students’ educational regional 

projects [2]. 

 The next step is to determine the version of the use of the museum's local history material: in 

the lesson of the history of Ukraine, as an addition, or in the lesson of the history of the region. 

Then a corresponding presentation will be created, the slides of which will contain images of the 

objects of work, everyday life, weapons, buildings, paintings, portraits of prominent historians, 

various photographs, drawings, fragments of documents, etc., as well as textual information or 

methodological support. Computer technology makes it possible to display on the screen 

qualitative, colorful images of museum materials prepared for working with them during the lesson. 

 The presentations provide an opportunity to conduct various types of lessons: from the usual 

virtual study tour using the explanatory and illustrative method, to organizing a developmental 

study involving the materials of the museum, various documentary sources and the use of problem 

methods. 

 Sometimes it is not necessary to conduct classes in the history of Ukraine in the museum, 

but it is desirable to use its materials. Then in the presentation, which is used in the lesson, you can 

show slides depicting the museum's sights. For example, in the 5th grade in the topic «Introduction 
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to History» students are expected to familiarize with 

archaeological sources, in particular, with the sights of 

Trypillian culture. At the appropriate time, the teacher 

can offer the students: «Now we are going to visit the 

Uman museum of regional ethnography and see what 

examples of Trypillian culture are left by the Trypillians 

while staying in our country.» He shows a slide, which 

depicts a set of tools and appeals to the students: «Have a 

look at the exposition. As you can see, there are many 

different exhibits on it. And so let's take a deeper look 

and talk about them». 

 Then in the following slides, he demonstrates the 

tools and the objects of everyday life and conducts a 

conversation with the students about them. 

 For example: 

 
The teacher asks the students: 1. What tools did Trypillians use? 2. What materials were they made 

from? 3. What is their purpose? 4. What can you say about the types of Trypillians activities? 

 And so, consistently, the teacher introduces the students to all the exhibits of the museum. 

 At the end of the virtual tour, the teacher suggests the conversation on the questions: 1. 

What do you remember about Trypillian culture? 2. What are the settlements in the Uman region, in 

which the remains of Trypillian culture are found? 3. What are the museum's most memorable 

exhibits? Why? 4. Would you like to visit the museum and see these exhibits with your own eyes? 

 The presentation is the most efficient and the most effective way to organize a virtual tour. 

In case of absence of a multimedia projector in a rural school, it is possible to use a laptop. 
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 This academic year, 4th year students of the Faculty of history - members of the society 

«Using local history material at the lessons of history of Ukraine» - on the basis of materials of the 

Uman museum of regional ethnography created a database for presentations of all lessons of the 

native land and are working on the development of a variety of options for the plans. 

Methodological recommendations should be published with the results of the students’ work. 

 Thus, the use of various ethnographic materials, which is concentrated in the Uman museum 

of regional ethnography, allows students to enrich students with knowledge of the history of their 

native land, to enlarge their love of the country. Local lore material is one of the means of activating 

cognitive activity of students. Organization of regional excursions to the museum is of great 

importance. A special role is performed by virtual excursions, which make museum materials 

accessible in all schools of the city and the district. 
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Горохивский П.И. Славянские и древнерусские памятники V‒ІХ вв. на территории 

исторической Уманщины. 

В статье отражена история заселения края племенами пеньковской и райковецкой 

археологических культур. Отмечено особую роль краеведа Г.Ю. Храбана в исследование 

памятников этих культур на территории исторической Уманщины. Дана характеристика 

имеющихся исследованных памятников этих культур, охарактеризованы главные 

достижения древних жителей в земледелии, ремесле, промыслах и других сферах жизни. 

Особо выделены достижения в железоделательном и керамическом производстве. 

Высказано предположение о том, что могли быть поселения и в эпоху Киевской Руси. 

Ключевые слова: историческая Уманщина, пеньковская и райковецкая культуры, 

археологические исследования, памятники земледелия, скотоводства, ремесел, 

железноделательное и керамическое производство. 
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І. І. Кривошея, Ір. І. Кривошея, Л. М. Якименко  
 

ІСТОРІЯ УМАНЩИНИ НА СТОРІНКАХ «КІЕВСКОЙ СТАРИНЫ»: 

ПРОБЛЕМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПУБЛІКАЦІЙ 
 

У статті здійснено змістовий, проблемно-тематичний і жанровий аналіз 
краєзнавчих матеріалів, що стосуються історії міста Умань й Уманщини, видрукуваних у 
журналі «Кіевская старина» (1882–1906 рр.). Серед авторів наукових, науково-
публіцистичних, художньо-документальних, епістолярних і фольклорних текстів вказано 
низку знаних в Україні й у світі істориків (В. Антонович, В. Доманицький, М. Левицький, 
О. Левицький, А. Скальковський, Я. Шульгин та ін.), котрі проливають світло на виникнення 
міста Умань, події Коліївщини й розгортання гайдамацького руху, побудову «Софіївки», на 
розвиток культури й освіти регіону, на політичне, економічне й релігійне життя 
Уманщини. 

Ключові слова: «Кіевская старина», Умань, Уманщина, Коліївщина, Іван Гонта, 
Максим Залізняк, Василіанський монастир, краєзнавство. 

 
ХІХ століття увійшло в історію як століття «національного відродження», передусім – 

духовного. В умовах, коли українські землі перебували в складі двох імперій, а українська 
мова й література, особливо в Росії, знаходилися під постійною цезурою та тиском – чого 
варті лише Валуєвський циркуляр та Емський указ – нова українська «еліта» (історики, 
прозаїки та поети) використовували будь-які легітимні можливості популяризації «рідного 
слова та славної минувшини».  

Особливу роль у цьому процесі «національного відродження» відіграв часопис 

«Кіевская старина» (далі – «КС»), який став першим національним науково-історичним 

щомісячником, що виходив друком протягом 1882–1906 рр. здебільшого російською мовою 

й лише з 1907 року – українською. У 1907 р. також було змінено назву журналу на «Україна» 

[5, с. 34]. Значення «КС» в науковому та літературному процесі України кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. навіть важко переоцінити. Упродовж чверті століття журнал не тільки виконував роль 



Уманська старовина, вип. 3 / 2017 

116 

 

наукової установи, яка значною мірою спрямовувала розвиток гуманітарних наук в Україні, 

але й був помітним явищем громадського життя, осередком національно-

культурного руху [17, с. 5]. 
Редакторський та авторський колектив часопису наполегливо доводив думку про 

право нашої нації на розвиток своєї культури, тому, як вважає В. Погребняк, характерною 

особливістю публікацій стала їхня національна спрямованість [38]. У зв’язку з цим 

найбільша заслуга «КС» в тому, що вона зберігала українську історію та культуру, дбала про 

їх незалежний розвиток й утвердження, залишаючись упродовж тривалого часу чи не єдиним 

рупором національної думки у підросійській Україні. Окрім цього, з часу існування 

щомісячника українська журналістика вже не мала «білих плям», адже з'явилося видання, 

яке репрезентувало українство та формувало його національну свідомість [11, с. 76]. 

Біля витоків «КС» стояли провідні українські вчені: В. Антонович, О. Лазаревський, 

М. Петров, О. Кістяківський, О. Левицький, І. Каманін, П. Житецький, М. Костомаров, М. 

Стороженко, Д. Багалій та ін. Більшість із них належали до Київської Старої громади – 

культурно-освітньої організації української інтелігенції, основний зміст діяльності якої 

полягав у поширенні знань серед народу, у розвитку української мови, літератури, вивченні 

історії та етнографії й був спрямований на відродження української нації. 

Взагалі у виданні «КС» брали участь понад 450 авторів та кореспондентів. Автори 

журналу були представниками різних наукових шкіл, однак переважна більшість його 

співробітників сформувала своє наукове кредо саме в стінах Київського університету. 

Закінчили цей навчальний заклад три з чотирьох редакторів «КС» (О. Лошкевич, 

В. Науменко та Є. Кивлицький, а Ф. Лебединцев був вихованцем Київської духовної 

академії) [44, с. 35]. 

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського зберігає у своїх фондах повні 

комплекти «Ківской старины» та довідкові видання до журналу. Ювілейна виставка, до речі, 

і в он-лайн режимі, пропонує фото співробітників часопису, покажчики «КС», ілюстрації 

цього журналу [18]. 

На сайті Інституту високих технологій Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка розміщено електронний архів «КС» («Київська минувшина») за 1882–1907 

рр. у форматі pdf. та doc. [19], що суттєво спрощує доступ до унікальних джерел. 

Історії видання «КС» та комплексному аналізу її матеріалів присвячено кілька 

спеціальних наукових досліджень, у тому числі дисертаційних. Вивчалися та продовжують 

вивчатися різні аспекти багатогранної діяльності «КС», її внесок у розширення джерельної 

бази історії України, у розвиток історичної науки, етнографії, фольклористики, 

літературознавства [2; 5–6; 9; 10; 11–12; 17–20; 24; 31; 33; 37–40; 44]. 

Також на сторінка «КС» розміщена значна кількість краєзнавчих матеріалів, серед 

котрих історичні розвідки, щоденники, спогади, епістолярій, свідчення очевидців і 

сучасників, науково-публіцистичні твори. Історія Уманщини з найдавніших часів і до поч. 

ХХ ст. стає об’єктом вивчення й висвітлення десятка дописувачів «КС». Ці тексти слугують 

унікальним цінним джерелом для відтворення загальної канви заселення й розвитку краю, 

виникнення міста Умань, спорудження дендрологічного парку «Софіївка», а також для 

дослідження різних аспектів – культурних, освітніх, релігійних – життя цього краю. 
Місто Умань, історію котрого на сьогодні виводять від 1616 р., у другій половині ХІХ 

– на початку ХХ ст. було одним із найрозвиненіших у східно-подільському регіоні. Значний 
рівень соціально-економічного, демографічного та культурно-освітнього розвитку, який мав 
місце в ті часи, був зумовлений особливостями географічного розташування та попереднім 
історичним розвитком цього населеного пункту. Крім того, «візитною карткою» міста можна 
вважати його багату історико-архітектурну спадщину. Також унікальною пам'яткою 
минулого є уманські підземні ходи, формування яких розпочалося ще в XVII ст. і які ще 
практично не досліджені [4, с. 37], а тому час від часу з’являються шукачі пригод і скарбів, 
які намагаються віднайти цінні історичні артефакти в лабіринтах під Уманню та на території 
«Софіївки».  
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Натяк на це був зроблений ще в 1882 р. у «КС» А. Смоктієм: «Часто мені доводилося 

чути від старожилів, що з саду («Софіївки». – Авт.) в місто є підземний хід. Починається він, 

як стверджують, на південь від каскаду між камінням гігантської долини; це місце 

знаходиться нижче від того, де зараз стоїть статуя Купідона. Про достовірність цих чуток 

сказати не можу. Але все-таки можна думати, що щось подібне викликало таке припущення. 

Кажуть також, що тут Потоцький зарив свій скарб. Місцевість, на якій розкинулася 

«Софіївка», часто служила місцем отаборіння різних ворогуючих сил, тому можна висунути 

припущення, що тут сховано не мало скарбів. Про це свідчать нещодавно відкопані речі» [51, 

с. 436 – 437]. 

У 1940 році, коли назва парку була змінена на «Сад Софії в місті Умані – парк 

Третього інтернаціоналу», один із його працівників Л. А. Казаринов також згадує у своєму 

путівнику про підземний хід, який тягнеться по ліву сторону вздовж русла річки Кам'янка. У 

рукописах він робить зауваження: «Багато старожилів стверджують, що під цим величезним 

каменем (мається на увазі «Грот страху й сумнівів» у районі «Долини гігантів») прихований 

вхід у підземний тунель, який веде в місто, до колишнього католицького Василіанського 

монастиря. Вхід замаскований і непомітний» [47]. І дійсно в 1980 році після т.зв. 

«софіївської повені» було відкрито чимало провалів: земля в багатьох місцях парку просіла 

чи попровалювалася на значну глибину в підземні порожнечі невідомого призначення й 

походження. Так була знайдена й відкрита ціла мережа тунелів на лівому боці р. Кам'янки, 

недалеко від водоспаду, у напрямку Тарпейської скелі. Її вивченням тоді зайнялася група 

ентузіастів-школярів із різних шкіл Умані, членів археологічного гуртка при Уманському 

краєзнавчому музеї [48]. На жаль, учені-археологи до цього не долучилися, а тому підземний 

світ міста ще чекає на своїх фахових мандрівників-дослідників. 

Краєзнавчі матеріали щодо Умані й Уманщини «КС» за тематичним принципом 

можна об’єднати в кілька груп. Перша – це, безумовно, корпус матеріалів, що стосуються 

Коліївщини (1768) й Гайдамаччини загалом [3; 7; 27; 29; 41–43; 45; 49; 54–60], подій в Умані 

в період гайдамацького повстання [33], долі Максима Залізняка й Івана Гонти [34; 36]. Такий 

значний інтерес до подій другої половини ХVІІІ ст., крім, власне, змісту й значення самої 

історичної події, її причин і наслідків, обумовлений низкою факторів. Як і тоді, так і до 

сьогодні залишається дуже багато спірних питань, а також практично антагоністична оцінка 

антипольського національного-визвольного повстання в Україні у ХVІІІ ст. на Правобережжі 

в українській, російській, польській і єврейській історіографії, адже «катастрофа 1768 г. 

служит как бы гранью, отделяющею бурный кровавый период в истории Умани от 

новейшего, мирного, когда последовало вторичное восстановление города и началось 

спокойное, уже не прерывавшееся его развитие. Но до какой степени город упал после 1768 

г., это видно, между прочим, из того, что даже в самом конце XVIII века в нем числилось 1 

415 душ жителей, в том числе 136 д. христиан и 1 279 д. евреев» [16, с. 392 – 393]. 

І. Фицик, котрий досліджує історію Правобережної України др. пол. XVIII – пер. пол. 

ХІХ ст. [48], послуговуючись мемуарами польської шляхти, а також іншою спогадовою 

літературою й епістолами, видрукуваними в часописі «КС» [33–36; 45], «ознайомившись зі 

змістом «КС», теж виокремлює два тематичні блоки: 1) описи подій 1768–1769 років, котрі 

шляхтичі називають винятково «Коліївщиною» та «Уманською різнею»; 2) Листопадове 

повстання 1830–1831 років на Правобережжі [52]. 

Антифеодальне визвольне повстання 1768–1769 років, яке було достатньо 

популярною темою для ХІХ століття, знайшло своє відображення в низці мемуарів, 

опублікованих на сторінках часопису. Серед них можемо згадати передусім «Отрывок из 

записок анонима 1768 г.» [36], а також підготовлені до друку В. Антоновичем «Описание 

бедствия, постигшего Умань и всю Украину в 1768 г.» [35] та «Записки Карла Хоецкого 

(1768–1776)», у яких останній згадує гайдамаків із Запоріжжя, що брали участь в уманських 

подіях [3]. Крім того, виданий Т. Рильським (1841–1902) «Рассказ современника о 

приключениях во время «Колиивщины» [45].  

Справа в тому, що батько Максима Рильського Тадей записав від свого діда 
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Ромуальда спогади про події «уманської різні». Дід був учнем василіанської школи під час 

взяття Умані гайдамаками в 1768 році. Прив'язаний для розстрілу до стовпа, 14-літній 

хлопець почав співати: «Пречиста Діво, мати руського краю...». Здивований гайдамацький 

отаман помилував не тільки малого шляхтича, а й усю групу засуджених на смерть поляків і 

євреїв. Тадей записав і опублікував це дідове оповідання в «КС» з приміткою: «Для 

уразумения современности и некоторого предвидения будущого» [45]. 

Друга група – історія міста Умань із найдавніших часів і до авторського сьогодення 

[16; 51], у якій варто виокремити мемуарні тексти й наукові дослідження функціонування 

духовних і навчальних закладів, зокрема Уманського василіанського монастиря та школи 

при ньому [8; 13; 26; 28; 30]. Не можна не згадати й про постійний інтерес до уманської 

перлини дендропарку «Софіївка», про яку пише, наприклад, А. Смоктій [51]. 

У своїх численних наукових розвідках уманський краєзнавець, доктор історичних 

наук, широко знаний в Україні та в Польщі дослідник українсько-польської політичної, 

економічної, культурної взаємодії на Правобережній Україні І. Кривошея розглядає 

краєзнавчу тематику й, опираючись на архівні матеріали, солідну історіографічну базу, серед 

якої насамперед публікації в «КС», представив дослідження історії Умані, особливо періоду 

перебування міста у власності родини Потоцьких [21], і культурного життя Умані в 1726 – 

1832 рр. у світлі мемуарної літератури [22]. Він наголошує на тому, що «перші спроби 

написання історії Умані <…> датуються ще ХІХ ст., але у них домінує інформація про 

повстання 1768 – 1769 рр. та будівництво «Софіївки»« [22]. У цьому контексті якраз і 

потрібно згадати про «Краткий очерк истории города Умани» [16, с. 381 − 394] та працю 

А. Смоктія «Умань» [51], представлені в «КС». 

Із першого джерела стає відомо, що місто, розташоване неподалік від кордонів Речі 

Посполитої, Російської імперії та Туреччини, було центром управління магнатерії 

Потоцького. Всевладний магнат прагнув перетворити місто на осередок міжнародної 

торгівлі. Біля міста була слобода козаків, звільнених від податків, які мали значні угіддя й 

отримували від Ф. Потоцького платню та одяг. Із 2 тис. 600 чол. 300 по черзі ходили до 

Кристинополя (родової столиці) охороняти покровителя. Раз на рік графський комісар 

проводив спеціальний огляд їх полку під командуванням полковника Обуха, коли козаки під 

дзвони та звуки труб і литавр виносили з міста знамена, бунчуки та прапори. Після огляду 

комісар давав на їх честь бенкет [16]. 

І. Кривошея, посилаючись на А. Смоктія, стверджує про неабияке значення Умані для 

його власників-магнатів Потоцьких [21], адже «у 1760 р. у місті, котре щойно отримало 

підтвердження магдебурзького права (уперше магдебурзьке право було надано в 1663 р. – 

автори: Васільєв С.А., Кривошея І. І., Кривошея Ір. І. Надання Умані магдебурзького права: 

проблема дослідження // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірка 

наукових статей. – Вип. 19. – К.: ХІК, Часи козацькі, 2010. – С. 218–221), було закладено 

фортецю, яка повинна була стати могутнім форпостом магнатської влади в регіоні. 28 

березня 1761 р. спорудження фортеці (Старе місто) було урочисто завершено. Фортеця була 

розташована на пагорбі, мала дві брами – Новоміську та Раківську. Над ними були вежі, на 

котрих стояли гармати. Із боку Лисої Гори в палісаді існувала таємна хвіртка, яка постійно 

охоронялася. Місто-фортецю з двох боків оточувала річка Уманка. З третього боку його 

боронив глибокий яр; передмістя (Нове місто) відокремлювалося від Старого безводним 

ровом та земляним валом. Двоповерховий будинок уманського комісара також були 

захищені дубовим частоколом (палями). За фортечними мурами знаходилися будівлі 

монастиря та монастирської школи, костьол, церкви, синагога, ратуша, а також дерев’яні 

житлові будинки» [51]. 

Інша уманська дослідниця О. Скус у дисертаційній праці [50], а згодом – 

монографічному дослідженні, присвяченому комплексному аналізу трансформаційних 

процесів у конфесійних осередках на Уманщині в умовах перебування Правобережної 

України в складі Російської імперії, опирається на корпус матеріалів, розміщених на 

сторінках «КС», у котрих представлено особливості релігійного життя регіону в умовах 
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інкорпорації Наддніпрянщини російським царизмом після другого поділу Речі Посполитої. У 

бібліографічних та хронологічних статтях з історії церковного життя Уманщини, що 

належали авторству Ф. Терновського, О. Левицького, доведено самобутність церковного 

устрою українського православ’я, але описово та суб’єктивно висвітлено релігійне життя на 

Уманщині. 

До речі, І. Кривошея вказує, що саме василіанські монастирі були осередками 

духовної дихотомії на Уманщині. Цінну інформацію щодо уманського василіанського Свято-

Богородицького монастиря дослідник теж черпає із матеріалів «КС». Посилаючись на 

«Краткий очерк истории города Умани», І. Кривошея [23, с. 94] зауважує, що «російський 

уряд у 1827 р. прийняв рішення скоротити кількість уніатських монастирів, але Уманський 

було вирішено залишити через значну чисельність учнів до більш раціонального 

облаштування освітньої справи на Правобережній Україні. Уманська василіанська школа, 

або колегія, продовжувала бути центром освіти для шляхетських родин півдня Київщини та 

Поділля» [16, с. 393]. 

Про кількість учнів і викладачів, їх національний склад, соціальний статус, подальше 

працевлаштування випускників стає відомо зі спогадів священика о. Никифора, що вийшли 

друком в «КС», дякуючи В. Ілляшевичу [13] (у 1892 р. на сторінках «Киевской старины» 

священик Віктор Ілляшевич опублікував уривки зі спогадів отця Никифора Хмелевського 

(1814 – після 1886 р.), що навчався з 1821 р. по 1831 р. у василіанській школі при 

Уманському монастирі), та джерелознавчій розвідці А. Мердера «Мелочи из архива Юго-

Западного края» [30].  

Так, у 1830 р. Уманське повітове василіанське училище знаходилося під наглядом 

директора київської гімназії. Серед 800 учнів (600 учнів за спогадами Ігнація Свірського від 

20 листопада 1886 року), що навчалися вже у семи класах (одному підготовчому та шести 

основних), було тільки шість вихованців греко-римлян і тринадцять православних. У 

конквіті (пансіоні при монастирі та училищі) утримувалися діти поміщиків, які володіли 

великими маєтками. Вони навчалися під наглядом закордонних учителів в основному 

іноземних мов, музики, танців, фехтуванню тощо. Після закінчення василіанської школи такі 

вихованці мали можливість продовжити навчання за кордоном [30, с. 16 – 162].  

Описи Н. Хмелевського більш яскраво змальовують специфіку повсякденного життя в 

школі й особливості дидактичних принципів навчально-виховного процесу в закладі освіти: 

«Крім виконання чернечих обітниць, головним обов'язком усіх проводирів й учнів було 

виховання юнацтва в покорі та відданості звичаям і статутам римсько-католицької релігії, 

безумовної покірності старшим, а особливо батькам. У разі порушення порядку училищного, 

учень не мав права щось пояснювати, вигороджувати себе, а повинен був слухати й 

виконувати те, що йому було сказано [13, с. 161]. 

Вихованці василіанської школи перебували під постійним контролем вчителів, 

репетиторів й старших учнів. Так, наприклад, учнів старших класів, які, на думку шкільного 

керівництва, були взірцем для наслідування, залишали на посаді репетитора, котрий «був 

зобов'язаний дивитися за підлеглими йому учнями по релігійній частині, моральній; також за 

здоров’ям учня, його сном, майном, навчальним приладдям, пояснювати учневі урок, 

вислухати його і, якщо учень не знав урок, то змусити його вивчити» [13, с. 162 – 163]. 

Никифор Хмелевський указував також на те, що в кожному класі були каляфатори й 

окультуси. Перші, а їх найчастіше було двоє на клас, допомагали викладачам підтримувати 

дисципліну. Порівняно з кінцем ХVIII ст. покарання за порушення вихованцями режиму 

колегії зазнали деяких змін. Поряд із вже знайомими видами, у ХІХ ст. ми зустрічаємо й такі, 

як запис порушень в учнівську марку (книжечку) з наступною спокутою, роздягання 

винуватця при 200 вихованцях, один або більше удари різками по голому тілі в разі, якщо 

винуватець виправдовувався. Такі покарання були звичними для учнів перших чотирьох 

класів. Для студентів старших класів було популярним інше покарання: на листі паперу 

писалася назва провини вихованця, а потім цей лист прикріплювали до спини винуватця, і 

його водили з класу в клас. Професори та каляфатори здійснювали постійні перевірки 
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помешкань студентів, відшукуючи заборонену літературу, одяг тощо. Інколи такі «рейди» 

закінчувалися тим, що власнику квартири забороняли надавати учням житло [13, с. 164–166].  

У кожному класі також були таємні наглядачі – окультуси, яких набирали з учнів. 

Вони «відправлялися секретно по квартирах, переодягаючись в різні костюми. При 

відвідуванні квартир заходили насамперед у кімнати господаря під різними приводами й 

видивлялися, як поводяться учні, та поведінку кожного записували; вони ж по черзі ходили в 

театр, клуб, на танцювальні вечори, в сад Софіївку, виглядаючи учнів. Незважаючи на 

сувору заборону, діти заможних батьків все ж таємно переодягалися в цивільний одяг і 

відвідували ці світські «оглядини»« [13, с. 165]. 

Шляхтичі-випускники середньої заможності очікували призначення або пропозиції на 

якусь посаду в приватної особи чи шукали щастя на іншій службі. Незаможна шляхта або 

представники духовенства, незважаючи навіть на успіхи в освіті, розраховували на те, що їх 

залишать в училищі в ролі репетиторів-наглядачів [13, с. 162–165]. 

Ще один уманський дослідник О. Роєнко в статті «Історіографічні аспекти розвитку 

приватних закладів освіти в Україні (ХІХ – початок ХХ століття)» [46] здійснює аналіз 

науково-педагогічної та історичної літератури, художніх джерел, раритетних видань ХІХ – 

початку ХХ століття, у яких висвітлюються окремі аспекти розвитку приватної освіти в 

Україні. У цьому контексті на особливу увагу заслуговує дослідження В. Доманицького «Из 

истории частных учебных заведений» (1901) [8], що міститься в «КС». Фактично це була 

єдина на той час розвідка, що мала на меті з’ясувати діяльність приватних пансіонів в 

Україні, зокрема в Київській губернії на початку ХХ століття, куди належала й Уманщина. 

Стаття дає можливість простежити кількісне зростання та регіональне розміщення пансіонів, 

а також ставлення російського уряду до них. Не менш важливо, що В. Доманицький описав 

підготовку до зустрічі імператора Олександра І в Умані. 

Трішки більше про нашого земляка. Василь Миколайович Доманицький – видатний 

літературознавець, громадський діяч, історик, археолог, етнограф, критик, публіцист, 

перекладач, журналіст і редактор, організатор кооперативного руху в Україні. Він народився 

19 березня 1877 року в с. Колодисте нині Черкаської області в родині священика о. Миколая 

і його дружини Парасковії Опанасівни. Крім Василя, у родині Доманицьких було п’ятеро 

дітей: брати Платон, Михайло й Віктор (усі стали видними людьми – у банківській справі, 

кооперативному русі, громадській діяльності й літературознавстві) і сестри Антоніна та 

Зінаїда (померла малолітньою).  

Василь навчався в 4-ій київській гімназії, а згодом − на історико-філологічному 

факультеті університету Св. Володимира. В. Доманицький був надзвичайно працьовитим і 

непосидючим, друзі навіть називали його «Вітер», його неможливо було побачити без 

книжки. Уже на першому курсі В. Доманицький стає співробітником відділу хроніки в 

журналі «Київська старовина», відвідує літературно-громадський гурток О. Кониського, 

виступає засновником нового українського видавництва «Вік». Він був найулюбленішим 

учнем Володимира Антоновича, із яким згодом тісно співпрацював. 

У 1900 році Василь Доманицький закінчив університет й отримав посаду доглядача й 

вчителя в Київській приватній гімназії Валькера. Він буквально спалював себе на роботі і 

невдовзі захворів на сухоти [53]. 

За короткий час В. Доманицький підготував чимало наукових праць із різних галузей: 

історичної, літературознавчої, бібліографічної, археологічної, етнографічної; друкувався в 

журналах «Літературно-науковий вісник», «Нова громада», «Кіевская старина» та ін. Як 

співробітник журналу «КС», В. Доманицький опублікував там близько ста розвідок на 

історичні й літературні теми, користуючись при цьому псевдонімами («Словник...» О. Дея 

фіксує 19 псевдонімів В. Доманицького («Вітер», «Колодянин», «Звенигородець» та ін.)). На 

думку М. Наєнка, псевдонім «Вітер» цілком відповідав його рвійному темпераменту й 

прагненню встигнути переробити всю потрібну для нього й України роботу. Насамперед – у 

галузі української історії. До сьогодні зберігають свою наукову вартість такі дослідження 

В. Доманицького, як «Козаччина на переломі ХVІ–ХVІІ століть», «Причинки до історії 
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повстання Наливайка», «Пісні про Нечая», «Балада про Бондарівну і пана Каневського» та ін. 

[32]. 

Упродовж семи років, послуговуючись матеріалами, які зберігалися в Чернігівському 

музеї імені В.В. Тарновського, у редакції «КС», у В. Науменка, у Рум’янцевському музеї в 

Москві, він готував до друку перше, найповніше, опрацьоване та звірене з автографами-

рукописами видання «Кобзаря» (Петербург, 1907 р.). Крім того, В. Доманицький був 

редактором першого україномовного підручника «Історії України» М. Аркаса [53]. 

У 1906 р. селяни Звенигородського повіту обрали В. Доманицького своїм 

представником на виборах до І Державної Думи, і він переїхав до Петербурга. Тут він видає 

«Словник пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів», продовжує співпрацювати з 

часописами «Рада», «Літературно-науковим вісником», «Украинским вестником», редагує 

газету «Рідна справа. Вісті з Думи». У різні роки з’являються його праці: «Друкарська справа 

в Малоросії на початку ХІХ ст.», «Пісні про Нечая», «Авторство Марка Вовчка», «Цивільний 

шлюб і шлюбна розлука на Україні», «Новознайдені твори Шевченка», «Как насаждается на 

Украине интенсивная культура», перекладає «Жерміналь» Золя, російські повісті Марка 

Вовчка.  

Він працював у друкованих органах українських фракцій І і ІІ Державних Дум Росії. 

Після розгону ІІ Державної Думи за громадську діяльність його було заслано на Північ, 

згодом заслання замінили на 3-річне вигнання за кордон. Наприкінці 1907 р. В. Доманицький 

виїхав. Стан здоров’я вченого погіршився – прогресував туберкульоз, тому лікарі відправили 

його до французького містечка Аркашону. У червні 1910 р. батьки В. Доманицького, 

розуміючи, що син безнадійно хворий, отримали дозвіл на перевезення його додому, але 

запізно: 28 серпня (10 вересня) 1910 р. В. Доманицького не стало. Побратими перевезли прах 

в Україну. Оскільки дослідник перебував у списку «неблагонадійних», ховати в Києві його 

було заборонено, поховали в рідному Колодистому [53]. Пам'ять В. Доманицького шанується 

його земляками, хоча мало хто в повній мірі розуміє, скільки зроблено було для України 33-

річним чоловіком. 

У 2013 році видавництво «Візаві» й уманський краєзнавець В.М. Давидюк 

запропонували широкому загалу унікальний двотомник, в якому зібрано матеріали з історії 

Уманщини, що виходили друком у «КС» [14; 15].  

Насамперед, таке видання – це важливий крок до глибокого дослідження історії міста. 

На сторінках кожного тому статті про історичне минуле Умані та Уманщини, які колись 

друкувалися в цьому популярному в кінці ХІХ – на початку ХХ столітті щомісячному 

історико-етнографічному та літературному часописі. В. Давидюк, науковий співробітник 

Уманського краєзнавчого музею, упорядник двотомника, прокоментував цю визначну для 

Умані подію так: «Часопис «Київська старовина» містить на своїх сторінках чимало цікавої 

інформації про Умань та Уманщину. Це й історичні огляди, і нариси, й есе, і дослідження. До 

сьогодні статті, розміщенні в цьому журналі, знали переважно лише історики та дослідники. 

Я вирішив систематизувати в хронологічній послідовності всі матеріали, викладені там, що 

стосуються саме нашого міста та його околиць» [48]. Видання безумовно прислужиться в 

справі вивчення історичного минулого нашого краю. 

Також варто зауважити, що серед численних матеріалів «КС» на уманську тематику 

мало залучений до історіографічної бази сучасних наукових напрацювань «Нарис 

Коліївщини» Я. Шульгина, надрукований у семи номерах «КС» обсягом близько півтори 

сотні сторінок [54–60], А. Скальковського «Декілька документів до історії Гайдамаччини» 

[49], дуже цікаве й пізнавальне листування П. Румянцева щодо повстання в Україні [41–43], 

однак висловимо сподівання, що молоде покоління істориків-краєзнавців і метри вітчизняної 

історичної науки в численних наукових розвідках опиратимуться й на інтелектуальні скарби 

«КС», уводячи в обіг документальні свідчення й науково-публіцистичні тексти, що 

стосуються історії Умані й Уманщини. 

Таким чином, численні краєзнавчі матеріали про історичне минуле регіону 
(етнографічні нотатки та статті, опубліковані в часописі вимагають окремого дослідження) 
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надруковано на сторінках журналу «Кіевская старина» за 1882 – 1906 рр. Жанрова палітра 
текстів уміщує аналітичні огляди, статті, спогади, щоденники, листи, нариси. Авторський 
колектив – світила вітчизняної й світової історичної науки: В. Антонович, В. Доманицький, 
М. Левицький, О. Левицький, А. Скальковський, Я. Шульгин та ін. Залучення сучасними 
дослідниками-краєзнавцями (С. Васільєвим, І. Кривошеєю, Ір. Кривошеєю, Т. Кузнець, 
О. Скус, І. Фициком та ін.) наукових напрацювань своїх попередників дозволило відтворити 
історичне краєзнавче полотно заселення краю, розширити історіографічну й джерельну базу 
вивчення Коліївщини (1768 р.) і гайдамацького руху, простежити етапи побудови 
«Софіївки», пройнятися духом авантюризму й таємничості щодо підземних тунелів Умані, 
розглянути культурне, політичне, економічне, релігійне й освітнє життя регіону в різні 
періоди. Однак залишається ще чимало розвідок, котрі лише побіжно згадані й належним 
чином не оцінені академічним загалом сьогодення, а тому існує потреба і в дослідженні, й у 
залученні матеріалів «Кіевской старины» до кола наукових джерел. 
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страницах «Киевской старины»: проблематика и информационный потенциал 

публикаций. 

В статье осуществлен содержательный, проблемно-тематический и жанровый 
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напечатанных в журнале «Киевская старина» (1882–1906 гг.). Среди авторов научных, 

научно-публицистических, художественно-документальных, эпистолярных текстов указан 

ряд известных в Украине и в мире историков (В. Антонович, В. Доманицкий, Н. Левицкий, А. 

Левицкий, А. Скальковский, Я. Шульгин и др.), которые проливают свет на возникновение 

города Умань, события Колиивщины и гайдамацкое движение, возведение «Софиевки», на 

развитие культуры и образования региона, на политическую, экономическую и религиозную 

жизнь Умани. 

Ключевые слова: «Киевская старина», Умань, Уманщина, Колиивщина, Иван Гонта, 

Максим Железняк, Василианский монастырь, краеведение. 

 

Kryvosheja І.І., Kryvosheja Іr.І., Yakymenko L.M. Uman history on pages «Kievskaya 

starina»: Problems and information potential of publications. 

The article presents content, problem-thematic and genre analysis of local history materials 

relating to the history of the town of Uman and Uman region, printed in the journal «Kievskaya 

Starina» (1882-1906 gg.). 

Among the authors of scientific, journalistic, artistic and documentary, epistolary and 

folklore texts specified number of well-known historians in Ukraine and in the world (V. 

Antonovych, V. Domanytskyy M. Levitsky, A. Levitsky, A. Skalkowski, J. Shulgin etc.), which shed 

light on the origin of the town of Uman, events of Koliyivshchyna and deployment of  Haidamak 

movement, building of «Sofiyivka», on the development of culture and education in the region, on 

the political, economic and religious life of Uman. 

Key words: «Kievskaya Starina», Uman, Uman region, Koliyivshchyna, Ivan Gonta, 

Maksym Zaliznyak, Basilian monastery, local history. 
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А. Г. Морозов 
 

БАЧЕННЯ РОЛІ ТА ЗНАЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

КРЕДИТУ У ВИСВІТЛЕННІ ДОСЛІДНИКІВ 1920-Х РОКІВ 
 

У статті проаналізовані роботи дослідників 1920-х років, які займалися розробкою 
тематики сільськогосподарського кредиту. Автором охарактеризовано їхнє бачення ролі і 
значення сільськогосподарського кредиту. Показані форми і методи роботи кредитної 
сільськогосподарської кооперації по всебічній соціально-економічній розбудові українського 
села, розкрита її роль як центру кооперативного життя на селі. Наголошено, що протягом 
довгого часу питання, пов’язані з діяльністю як кредитної, так і інших видів 
сільськогосподарської кооперації вивчались лише побіжно, здебільш фрагментарно. 

Ключові слова: сільськогосподарський кредит, кооперація, кооперативно-кредитна 
система, аграрна історія, історіографія, 1920-ті роки. 

 

Сільське господарство посідає важливе місце в економіці кожної країни: створюючи 
робочі місця, забезпечуючи населення продуктами, а підприємства сировиною. На 
сьогоднішній день, в умовах економічної кризи, особливої актуальності набуває необхідність 
уважного вивчення всіх позитивних аспектів накопиченого досвіду вирішення аграрних 
питань. Зрозуміло, що сутність соціально-економічних перетворень в аграрному секторі 
народного господарства, як і в національній економіці в цілому, полягає в тому, щоб надати 
безпосередньому виробникові якомога ширші можливості для прояву господарської 
самостійності, підприємництва та ініціативи. Але з цього ясного загального положення 
неминуче виростає більш конкретне і менш зрозуміле питання про те, як саме в тих реальних 
умовах, в яких перебуває наше суспільство, надати можливість селянству широко і 
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ефективно використовувати всю палітру різноманітних організаційних форм 
господарювання та все багатство товарно-грошових відносин. Мета даної публікації – 
проаналізувати історіографічну ситуацію, пов’язану з висвітленням ролі і значення 
сільськогосподарського кредиту у працях дослідників 1920-х рр. й визначити основні 
напрями дослідження цієї проблеми. 

Протягом довгого часу питання, пов’язані з діяльністю як кредитної, так і інших видів 

сільськогосподарської кооперації вивчались лише побіжно, здебільш фрагментарно. 

Історична наука практично не виділяла їх із загального русла досліджень аграрної історії 

України радянської пори. Це і не дивно, оскільки більш-менш детальне висвітлення 

драматичної історії широкої системи різноманітних кооперативних організацій українського 

селянства, яка протягом кількох десятків років ефективно працювала в аграрному секторі 

народного господарства України, розвіювало одне із висхідних положень тоталітарної 

міфології про тотожність понять кооперація і колгосп (у його сталінському варіанті), 

розкривало справжню сутність поглядів В. Леніна на місце і значення кооперації в 

радянському суспільстві. 

Проте так було не завжди. Література 20-х років, присвячена висвітленню досвіду роботи 

численних сільськогосподарських кооперативних організацій, як вітчизняних, так і 

зарубіжних, аналізу та узагальненню її здобутків і невдач, була досить значною, хоч і 

неоднорідною. Основну її масу протягом всього періоду 20-х років складали видання, що 

вийшли з-під пера вчених, які брали участь і в організації повсякденної практичної роботи 

сільськогосподарської кооперації та деяких її керівників. У масі своїй вони були присвячені 

тим чи іншим сторонам безпосередньої організаційно-господарської роботи [1]. 

Вагоме значення для визначення основних напрямків систематичного наукового 

дослідження питань, пов’язаних із створенням та ефективним функціонуванням широкої, 

економічно спроможної системи кооперативного сільськогосподарського кредиту мала 

конкретна, добре зважена робота В. Качинського, на той час заступника Наркомзему України 

[2]. В ній були чітко сформульовані загальні висхідні засади діяльності кооперативно-

кредитної системи, покликаної забезпечити потреби селянських господарств у різних формах 

виробничого кредиту. Наголошувалась потреба дійсно наукового вивчення проблеми 

наявності та подальшого накопичення власних грошових коштів селянства. Розкривалось 

перспективне бачення шляхів поєднання фінансових джерел держави, місцевих бюджетів та 

власних коштів селянства з метою використання їх для економічного розвитку і підвищення 

продуктивності селянських господарств. Довгострокові перспективи розвитку широкої 

мережі кредитної сільськогосподарської кооперації потребували бодай побіжного 

визначення такого важливого питання, як наявність в селянських господарствах відносно 

вільних матеріальних накопичень. Адже саме їх наявність чи, навпаки, відсутність в значній 

мірі і визначала, бути чи не бути осередку кооперативно-кредитної роботи на селі, його 

доцільність та перспективність. 

Слід, однак, пам’ятати, що дослідження цих проблем проходило в умовах запеклої 

політичної боротьби, що виплескувалась в маси у вигляді гострих ідеологічних дискусій про 

шляхи «першопочаткового соціалістичного накопичення». Сутність цієї загрозливої для 

селянства теорії була для нього надто очевидною. Політичні уподобання авторів досліджень, 

відверта обережність селянства, в значній мірі позначилися на об’єктивності, 

беззастережності, а отже і на науковій вартості багатьох робіт, присвячених даній проблемі. 

Тим більша цінність тих досліджень, автори яких зберегли достатній ступінь наукової 

беззастережності. До них слід віднести невелику за обсягом роботу Б. Чернікова [3]. Йому 

вдалося стисло, але досить аргументовано проаналізувати стан основних джерел 

надходження грошових ресурсів до селянського господарства. Загальне значення роботи, 

однак, відносно невелике, зважаючи на її регіональний характер (господарства Одещини) та 

надто недостатній обсяг. 

Вже на перших порах проблемам пошуку кращих організаційних форм первинної ланки 

системи кооперативного кредиту – кредитного сільськогосподарського товариства, 
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налагодженню механізму його повсякденної діяльності, були присвячені численні, хоч і 

популярні за формою викладу, але разом з тим позначені вдумливим конкретним підходом 

до викладу проблеми роботи Т. Т. Німчинова [4]. 

На початковому етапі створення загальноукраїнської системи кооперативного 

сільськогосподарського кредиту з’явилась робота С. А. Фесенка і Л. Л. Цукермана. 

Незважаючи на стислий обсяг, сімдесят дві сторінки, в ній було дане досить широке 

висвітлення головних функцій кредитної сільськогосподарської кооперації та 

народногосподарського змісту її діяльності [5]. 

Показу місця кредитної сільськогосподарської кооперації в загальному руслі 

кооперативного життя на селі була присвячена цікава робота Л. Ландо [6]. У ній, зокрема, 

приділялась увага доцільному розподілу функцій між різними кооперативними системами на 

селі. Кредитна сільськогосподарська кооперація розглядалась як поєднуючий центр, який 

через фінансові можливості зможе активно впливати на взаємовигідне поєднання 

виробничих зусиль селянських господарств, маючи кінцевою метою загальне піднесення 

сільського господарства. 

Накопичення досвіду діяльності тих чи інших ланок системи і сільськогосподарського 

кредиту викликало нагальну потребу в його осмисленні. Завдання вирішувалось в цілому 

ряді невеликих за обсягом аналітичних робіт де автори, як правило, люди дуже тісно 

пов’язані з вирішенням практичних завдань, що стояли перед кредитною 

сільськогосподарською кооперацією, розглядали специфічні проблеми її діяльності, робили 

певні узагальнення, а головне, намічали практичні кроки, націлені на ліквідацію «вузьких 

місць» в її повсякденній діяльності, поліпшенню методів роботи, певній зміні організаційних 

форм [7]. 

Слід, однак, підкреслити, що поряд із цінними сторонами, як то: оперативність, 

актуальність, достовірність наведених даних, – вказані роботи мали і значні недоліки. 

Найбільш суттєві з них – це інколи дуже короткий період, протягом якого аналізувався той 

чи інший соціально-економічний процес. Внаслідок цього окремий етап процесу, його 

проміжні результати навіть при абсолютно беззастережному підході дослідника нерідко 

сприймалися як кінцеві, в той час коли це була лише певна точка відліку, якийсь перехідний 

етап, коли надалі те чи інше господарське, чи, ширше, соціально-економічне явище могло 

легко видозмінювати як в позитивному, так і в негативному напрямку. Інакше кажучи, 

обмеженість в часі спостереження соціально-економічного процесу не давала можливості 

виявити справжню результативність того чи іншого організаційного чи фінансового заходу. 

До цього, зокрема, підштовхувала постійно ініційована політичними інстанціями потреба 

негайно надавати практичні рекомендації для чисельних агітаційно-пропагандистських 

кампаній. Виходячи з необхідності підготувати матеріал для обґрунтування партійно-

державних рішень в галузі сільського господарства, категоричних вимог директивних 

інстанцій про популяризацію тих чи інших заходів в періодичних виданнях, масових 

брошурах, їх автори змушені були хронологічно аналізувати дуже короткі відтинки часу. Це 

вело інколи до зовсім необґрунтованих висновків. 

З тих же причин, в основі яких лежали кон’юнктурні політичні міркування, нерідко 

використовувався досить обмежений масив вихідних даних, які до того ж не завжди 

відтворювали дійсний стан речей. Внаслідок цього достатньо не апробований і в місцевих 

умовах матеріал міг екстраполюватись навіть в загальноукраїнському плані. 

Потрібно підкреслити і той факт, що, як правило, авторами біжучих робіт з проблем 

сільськогосподарського кредиту, кредитної сільськогосподарської кооперації були люди, які 

приймали безпосередню участь в плануванні та керівництві тими чи іншими господарсько-

економічними кампаніями: працівники «Сільського господаря», Укрсільбанку, Наркомзему. 

Тому не дивно, що в названих роботах присутній і певний, а інколи й добре помітний, 

суб’єктивізм. Особливо яскраво політична детермінованість тогочасних робіт, присвячених 

проблемам кредитної сільськогосподарської кооперації видна з тієї підкреслено великої 

уваги, яка з 1927 року почала надаватися в них висвітленню суто соціальних аспектів її 
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діяльності. Різкий акцент в роботах 1927 року, а особливо 1928–1929 років на соціальних 

питаннях тим більш разючий, коли брати до уваги те, що в другій половині 20-х років 

господарські можливості, а отже і реальне сприяння розвиткові незаможних селянських 

господарств були незрівнянно більші, ніж в попередній період. В 1921–1924 роки, 

наприклад, через обмеженість грошових та матеріальних ресурсів кооперативних об’єднань 

селян-товаровиробників, цілком офіційно існувала зафіксована на урядовому рівні практика 

надання досить вагомих переваг в обслуговуванні виробничо-фінансових потреб дійсно саме 

заможної частини села, це давало змогу втягувати в роботу сільськогосподарських 

кооперативних товариств саме ту категорію селянства, яка мала певні матеріальні та грошові 

нагромадження, які в той чи інший спосіб залучалися потім кооперацією для фінансування її 

господарських операцій. 

Тобто, коли аналізувати публікації суто абстрактно, відмежувавшись від реального 

господарського життя, то саме перший період діяльності кредитної сільськогосподарської 

кооперації формально дає підстави до «занепокоєння» нехтуванням соціальними аспектами 

виробничого життя села. Та зовсім іншу ситуацію бачимо в подальший період. Ні реальний, 

ні будь-який формальний аналіз стану справ в 1926–1928 роках не дає ніяких підстав 

піднімати на щит ці питання. 

На другу половину 20-х років кредитна сільськогосподарська кооперація нагромадила 

вже певні кошти, які дозволили їй розпочати досить значні операції по максимальному 

сприянню виробничому розвитку саме незаможних господарств. Такий підхід, до речі, не був 

обумовлений якимись політичними віяннями, а витікав із об’єктивної економічної 

зацікавленості. По-перше, основа дальших економічних успіхів кооперації залежала від 

розширення об’ємів її господарських операцій, які в свою чергу залежали як від чисельності 

її членів, так і від продуктивності їх господарств. А по-друге, основний потенціал 

взаємозацікавленості в співпраці кредитних сільськогосподарських організацій та заможної 

частини села був вже задіяний. 

Отже, існувала ясна і чітка зацікавленість кредитної сільськогосподарської кооперації у 

використанні свого природного резерву – тих потенційних можливостей, які несли в собі 

незаможні господарства, а отже посилення впливу на розвиток їх виробництва, нарощування 

продукування товарної маси саме цією категорією селян-виробників. Ця робота не 

потребувала ніякого політичного підштовхування. Зрозуміло, що вона проводилась в межах 

реальних економічних можливостей кредитної сільськогосподарської кооперації, через які 

вона ніяк не могла переступити. 

Все це, однак, не повинно закреслювати позитивну сторону цих робіт. Уважне їх 

вивчення, співставлення з архівними джерелами, суто статистичними виданнями дає 

можливість з достатнім ступенем вірогідності відноситись до тих чи інших матеріалів чи 

висновків. Важливе в них і те, що ці роботи, попри недоліки, яскраво передають живий пульс 

динамічних господарських і соціальних процесів в сільському господарстві України 20-х 

років. 

При їх написанні автори мали змогу користуватися біжучим матеріалами кооперативних 

організацій. Надалі частина з них взагалі не потрапила до фондосховищ, частина була 

втрачена в роки Великої Вітчизняної війни. Дуже цікаві й змістовні матеріали, що 

стосувалися всіх сторін життя кооперації, були представлені на той час в зібраннях 

Кооперативного музею. Під час жорстких репресій проти української інтелігенції на межі 20-

х – середині 30-х років був ліквідований не лише «куркульський» Кооперативний музей, але 

й знищена більша частина його багатих документальних фондів, згадані роботи залишилися 

в ряді випадків, хоч і фрагментарним, та все ж єдиним їх відображенням. 

Цікава робота, в якій було узагальнено великий досвід біжучої діяльності всіх ланок 

кредитної сільськогосподарської кооперації, була виконана С. Макаровським [8]. В ній 

висвітлювалися питання, пов’язані з ефективною організацією повсякденної практичної 

роботи кредитної сільськогосподарської кооперації, ділових стосунків її осередків з 

селянськими господарствами з одного боку, та державними установами – з другого. Виклад 
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матеріалу був побудований в простій зрозумілій формі, що, зважаючи на загалом невисокий 

рівень освіти не тільки селянства, але й значної частини тогочасного партійно-державного 

апарату не лише районного, але не рідко й окружного рівня, теж мало не аби яке значення. 

Схожий характер мала і робота Т. Т. Німчинова [9]. В ній послідовно були проаналізовані 

проблеми, які поставали в процесі створення кредитного сільськогосподарського товариства, 

залежність змісту його роботи від чисельності, характеру та стану господарств, які воно 

об’єднує. На основі накопиченого досвіду давалися практичні поради по збудуванню 

здорового балансу, прискоренню обороту товарів та кредитних коштів, рекомендувалися 

перевірені методи аналізу господарсько-фінансового стану кредитних сільськогосподарських 

товариств. Аналізувалися можливі перспективи та об’єми збутових і постачальницьких 

операцій. 

Новим етапом в дослідженні широкої, активної діяльності кредитної 

сільськогосподарської організації стала поява в 1928 році відразу декількох нових робіт, які 

значно відрізнялися від попередніх видань своєю ґрунтовністю, узагальненнями широкого 

кола фактичних матеріалів, аналітичним характером викладу. Вони вигідно доповнювали 

одна одну і в цілому, незважаючи на певні прогалини, давали живе уявлення про широкий 

спектр проблематики, глибину та взаємообумовленість процесів, які протікали всередині 

кредитної сільськогосподарської кооперації та за її активною участю в сільському 

господарстві в цілому. 

У досить значній за обсягом монографії професора Київського кооперативного інституту 

І. Височанського основна увага була приділена переважно фінансово-економічним 

проблемам [10]. Проте поряд з ними помітне місце займало і висвітлення питань історичного 

звучання. Автор здійснив глибокий екскурс в пореформені часи зародження та розвитку 

кредитних кооперативних організацій на селі, як в межах Російської імперії, так і в Україні, 

подав їх спільні та відмінні риси. 

Цікавий характер мав невеликий за розміром, але цінний за змістом розділ, присвячений 

проблемам взаємодії в дореволюційний час кооперативно-кредитної мережі з державними та 

приватними банками. 

Автор ввів у свою роботу і розділи, присвячені діяльності різних ступенів радянської 

системи сільськогосподарського кредиту. Слід однак зазначити, що у викладі їх матеріалу 

йому не вдалося досягти достатньої глибини висвітлення, а тим більше узагальнення. Взагалі 

для роботи П. Височанського характерна тенденція до висвітлення сюжетів, що стосуються 

переважно вищої ланки сільськогосподарського кредиту. Кооперативна ж діяльність 

товариств та союзів подана досить схематично. Це чітко просліджується на всьому протязі 

роботи. Практично поза увагою автора залишилися загальноекономічні прояви діяльності 

кооперативно-кредитної системи в сільському господарстві доколгоспного періоду, що, 

безумовно, значно зменшує її пізнавальну цінність. 

На відміну від монографії П. Височанського, іншим звучанням відзначається менша за 

обсягом, але дуже конкретна робота А. Дідусенка, повністю присвячена висвітленню 

діяльності системи сільськогосподарського кредиту України в післяжовтневий період [11]. 

Віддаючи належне показу роботи вищих її щаблів, державно-акціонерних – Укрсільбанку, 

чи комбінованих, акціонерно-кооперативних – губернських товариств 

сільськогосподарського кредиту, – автор головну увагу приділяє все ж висвітленню процесів, 

пов’язаних з діяльністю найширшої і найважливішої її складової, власне кооперативної 

частини системи – кредитних сільськогосподарських товариств та їх об’єднань – 

кредитспілок, тобто, окружних спілок сільськогосподарських товариств. 

Проте, тогочасна вульгарно-соціальна тенденція наклала негативний відбиток і на цю 

роботу. Більш ніж половина її загалом невеликого, сто сторінок, об’єму, присвяченого 

аналізу роботи низових кооперативних осередків, їх конкретній взаємодії з селянськими 

господарствами, з’ясуванню реального впливу на них, відверто скерована в бік «посилення 

уваги до соціального спрямування» кредитної роботи. 

Досить цікавою спробою проаналізувати вплив кредитної сільськогосподарської 
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кооперації на розвиток сільського господарства України стала робота С. А. Фесенка [12]. В 

ній висвітлені, хоч і не пропорційно їх реальному значенню для тогочасного селянського 

господарства, декілька важливих аспектів її діяльності і, зокрема, забезпечення селянських 

господарств достатніми обсягом основних та оборотних коштів, а також проблема 

кредитування тракторизації та механізації дрібнотоварного сільськогосподарського 

виробництва. 

Важливою особливістю роботи, незважаючи на те, що основна увага в ній приділялася 

аналізу процесів, пов’язаних з довгостроковими, об’ємними кредитними операціями, є 

уважне, вдумливе ставлення до дослідження впливу на функціонування селянських 

господарств короткотермінових кредитів. Політично гучний і на час виходу роботи вже 

спекулятивно модний лозунг про невідкладність завдання соціальної і технічної 

реконструкції сільського господарства швидко породив нахил до кредитної гігантоманії. Під 

гучні пропагандистські литаври все ширшого значення набула теза про те, що великі 

завдання потребують і великих коштів. Загалом твердження абсолютно вірне. Та не 

зупиняючись на всіх його подальших перипетіях, дивному поєднанні реальності та химер, 

слід відзначити той негативний вплив, який воно справляло на біжучу роботу по наданню і 

забезпеченню ефективного використання масових і, як це переконливо показав С. Фесенко, 

дуже важливих для селянства короткотермінових кредитів. Вже на ранній стадії розвитку 

цього небажаного процесу він в достатній мірі розпізнав тривожну тенденцію поступової 

дезорієнтації працівників, які займалися безпосередньою роботою по організації 

кредитування сільського господарства, оманливими перспективами кредитної гігантоманії, 

що виливалася в помітне занехаяння нещодавно добре налагодженого оперування 

короткотерміновими коштами. Оцінюючи ефективність об’єму та терміну надання кредиту, 

підкреслював С. Фесенко, слід пам’ятати, що одним з найважливіших його наслідків для 

селянського господарства дуже часто є непрямий, стабілізаційний ефект. Саме за допомогою 

порівняно незначних короткотермінових кредитів селянське господарство застраховує себе 

від загрози значних втрат свого виробничого потенціалу. Оскільки формально мета кредиту, 

особливо цільового була наперед обумовлена і не мала нічого спільного з тим, на що він в 

дійсності витрачався, то зрозуміло, що користь, яку від нього мало селянське господарство, 

ніде не фіксувалась. Між тим, наприклад, при невчасній сплаті податку репресивні 

економічні заходи податкових органів могли завдати селянському господарству дуже значної 

шкоди. Схожа ситуація виникала, як зазначає автор, і при захворюванні господаря, коли для 

лікування в разі відсутності кредиту доводилось продавати частину худоби чи інвентарю. 

Подібних ситуацій в житті незаможних селянських господарств, переважна більшість 

яких не мала грошових заощаджень виробничого рівня, виникало багато. І цілком 

закономірний висновок С. Фесенка про наявність великого, проте не врахованого ефекту, 

який справляв на економіку дрібнотоварного селянського господарства, короткотермінового 

кредиту. 

Широтою загальної постановки питання про роль і значення системи 

сільськогосподарського кредиту для поступального розвитку аграрного сектора економіки 

відзначалася монографія І. М. Подольського [13]. Автор не мав на меті зосередити увагу на 

змалюванні діяльності системи кооперативного сільськогосподарського кредиту на Україні, 

його увага була зосереджена на порівняльному аналізі різноманітних, як в національно-

державному, так і в хронологічному плані систем сільськогосподарського кредиту різних 

країн і часів. В довгому ряді проаналізованих ним систем, українська кредитна 

сільськогосподарська кооперація практично не виділялась. За об’єкт аналізу виступала 

радянська система сільськогосподарського кредиту взагалі. 

Сам задум провести порівняння ефективності впливу різних систем кооперативного 

сільськогосподарського кредиту, проведений до того ж в яскраво вираженому історичному 

аспекті, на стан аграрного сектора економіки, безумовно, заслуговує на увагу. Про це 

свідчить, зокрема, розділ, присвячений зображенню діяльності установ 

сільськогосподарського кредиту дореволюційної Росії. Це ж відноситься до показу складних 
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часів та відповідно тих нелегких процесів, які протікали в перехідний період. 

Та в цілому намагання автора дати характеристику мало не всіх існуючих в світі 

національних систем сільськогосподарського кредиту сукупно з попереднім викладом 

основних питань теорії сільськогосподарського кооперативного кредиту призвели до певної 

фрагментарності роботи взагалі. Автору не вдалося гармонійно поєднати широту та глибину 

викладу. Монографія І. М. Подольського набула більш інформаційно-освітнього характеру, 

ніж науково-аналітичного. 

Ґрунтовна спроба аналізу цілого комплексу економічних га тісно пов’язаних з 

господарським обігом тих коштів, які функціонували в селянському господарстві, а отже і 

справляли прямий вплив на об’єми і темпи формування фінансового потенціалу кредитних 

сільськогосподарських товариств, була пророблена М. Б. Гуревичем [14]. 

Автор зробив цікаву спробу пошуку критеріїв, користуючись якими можна було б 

об’єктивно визначити економічний стан селянського господарства. Для цього він досить 

широко аналізує відносну дохідність та реальне значення для всієї сукупності селянських 

господарств грошових надходжень від занять промислами від заробітків на стороні, поза 

межами сільського господарства. Отримані результати накладались ним на динаміку здачі і 

оренди землі – основного чинника селянського господарства, як синтезуючого показника 

дійсного фінансово-економічного стану селянських господарств. 

Такий підхід і не зважаючи на здавалось би певну відстороненість від питань суто 

кооперативно-кредитної роботи, відкривав можливості для встановлення наявності загальних 

передумов, необхідних для розвитку як власне кредитної сільськогосподарської кооперації, 

так і всієї структури сільськогосподарського кредиту. 

Підсумовуючи сказане, можна констатувати, що цінною особливістю зазначених вище 

робіт є те, що більшість їх авторів нерідко приймали активну участь у спрямуванні розвитку 

та безпосередньому керівництві роботою кредитної сільськогосподарської кооперації, що 

давало їм можливість гостро відчувати, швидко й вірно визначати об’єктивну основу 

розвитку тих чи інших важливих економічних тенденцій. Окрім всього, участь у 

повсякденній діяльності давала змогу використовувати в цих роботах широке коло біжучих 

матеріалів, значна частина яких на сьогодні нажаль вже втрачена. Однак, разом з тим саме 

близька причетність, а нерідко і безпосередня відповідальність за ті чи інші ділянки чи 

напрямки роботи накладали на праці, які виходили з-під їх пера, і негативний відтінок. Це 

особливо помітно в роботах, що вийшли з друку в 1928 – 1929 роках. Намагання «не 

відхилитися від політичної лінії» в поєднанні з відвертими управлінсько-спекулятивними 

спробами прикрити «політичною доцільністю» відверті господарські невдачі і прорахунки, 

наклали на значну кількість робіт, в тій чи іншій мірі, але досить суттєвий негативний 

відбиток. Загалом ступінь неадекватного відображення реального стану справ в багатьох 

роботах, присвячених діяльності системи сільськогосподарського кредиту, на кінець 20-x 

років набув такої якості, яка потребує дуже зваженого відношення до них, навіть певної, 

обережної, безумовно, кореляції. 

Зрозуміло, що із усталенням тоталітаризму вивчення питань, які хоч в будь-який спосіб 

були пов’язані із товарно-ринковими відносинами, було повністю припинене. Надто це 

стосувалось діяльності будь-яких кооперативних організацій українського селянства. В 

умовах злиденного, напівкріпацького життя селянства 30-x – початку 50-х років навіть 

звичайна згадка про те, що при самому ортодоксальному трактуванні соціалізму, колгоспи – 

не єдина можлива форма соціально-економічної організації життя на селі, розглядалась 

правлячою верхівкою (і, зазначимо, з її боку цілком обґрунтовано) просто небезпечною. Вся 

«шкідливість» уваги до кооперативного життя українського селянства 20-x років була чітко 

«доведена» тим, що практично всі визначні діячі української сільськогосподарської 

кооперації скінчили свій життєвий шлях в сталінських катівнях. Особливо ж небезпечно 

було згадувати про кредитну сільськогосподарську кооперацію, «наскрізь куркульську», за 

висновком Л. Кагановича, кооперацію, яка не тягнула з селянина, а навпаки, – давала йому 

необхідні для господарства кредити! Тому не дивно, що незважаючи на очевидний науковим 
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інтерес, довгий час дослідники змушені були обходити ці питання своєю увагою. 

Отже, можна з впевненістю стверджувати, що глибоке вивчення даної проблеми – 

діяльності кредитної сільськогосподарської кооперації в Україні в 1920-ті рр. – заслуговує 

уваги не лише в плані чіткого наукового відтворення дійсної сутності, потенцій, характеру 

вільно ініційованого селянськими масами господарчо-творчого потенціалу, але й в суто 

прагматичному плані, – практичного використання тих чи інших елементів на власному 

терені набутого досвіду. 
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Морозов А. Г. Видение роли и значения сельскохозяйственного кредита в 

освещении исследователей 1920-х годов. 

В статье проанализированы работы исследователей 1920-х годов, которые 

занимались разработкой тематики сельскохозяйственного кредита. Автором 
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охарактеризованы их видение роли и значения сельскохозяйственного кредита. Показаны 

формы и методы работы кредитной сельскохозяйственной кооперации для всестороннего 

социально-экономического развития украинского села, раскрыта ее роль как центра 

кооперативной жизни на селе. Отмечено, что в течение долгого времени вопросы, 

связанные с деятельностью как кредитной, так и других видов сельскохозяйственной 

кооперации изучались лишь вскользь, большей частью фрагментарно. 

Ключевые слова: сельскохозяйственный кредит, кооперация, кооперативно-

кредитная система, аграрная история, историография, 1920-е годы. 

 
Morozov A. The Views on the Part and the Meaning of the Agricultural  Credit in the 

Researchers’ Works of the 1920-ies. 

In the article the works of researches of 1920-ies, who worked out the problems of the 

agricultural credit, are analyzed. The author has characterized their views on the part and meaning 

of the agricultural credit. He displays the forms and methods of the credit agricultural cooperation 

activity on the all-round socio economical building of the Ukrainian village, shows its part as the 

centre of the cooperative country life.  

The democratic character of the formation and economic activity of the credit agricultural 

cooperation is lighted out. The author proves that the cooperative activity in the village both in the 

whole as well as in its financial segment, what was especially important, was directed to the 

productive development of the peasants’ farms, raising their productivity and profitableness. The 

author specially points out the fact that the activity of the agricultural cooperative societies 

effectively favoured not only the average level of the village life but the formation of the new type of 

farms for it – Ukrainian farming. 

Key words: agricultural credit, cooperation, cooperative-credit system, agrarian history, 

farming, historiography, 1920-ies. 

 

 

УДК 908 (477.7) «1940-2016» 

 

Н. І. Рябчикова  
 

КРАЄЗНАВСТВО НА МИКОЛАЇВЩИНІ В 40-50-І РОКИ ХХ СТ. 
 
Стаття розповідає про розвиток історичного краєзнавства Миколаївщини в 1940-

1950-і роках, визначає основні тенденції та напрямки дослідницької роботи істориків-
науковців, працівників архівів, бібліотек, шкіл, діяльність в цьому напрямку журналістів та 
аматорів-ентузіастів історії рідного краю. Стаття розкриває неоднозначність 
краєзнавчого руху середини ХХ століття на Миколаївщині, адже в той час, коли 
посилювався інтерес до вивчення історії рідного краю, існувала певна обмеженість щодо 
тематики досліджень, неможливість піднімати замовчувані проблеми історичного 
минулого. Проте, вивчення місцевого матеріалу спонукало до формування у молодого 
покоління відчуття національно-територіальної ідентичності. 

Ключові слова: історичне краєзнавство, історичний музей, краєзнавчий рух, 
краєзнавче товариство, обласний архів, спілка юних краєзнавців, репресії. 

 

В новітній світовій історіографії спостерігається відродження інтересу до локальної 

історії. Не є виключенням і процес зростання уваги краєзнавців Миколаївщини до 

поглиблення досліджень та поширення краєзнавчого руху серед молодих науковців краю. 

Занурюючись в трагічні і просто замовчувані періоди історичного минулого, нова генерація 

науковців спирається на здобутки попередніх поколінь дослідників. Авторка спробує 

привернути увагу читачів до розвитку історичного краєзнавства Миколаївщини саме в 1940-

1950-і роки і визначити основні тенденції та напрямки дослідницької роботи як 
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професіоналів, так і аматорів-ентузіастів історії рідного краю. 

Таким чином метою дослідження є аналіз складових краєзнавчого руху на 

Миколаївщині в 40-50-ті роки ХХ ст. на основі історіографічного надбання визначених 

десятиліть, а також аналіз наукових, наково-популярних та публіцистичних видань, в яких 

розглядалась історія Миколаївщини навіть обіжно. 

Об’єктом дослідження виступає науково-дослідницький доробок істориків-

краєзнавців Миколаївщини 40-50-х років ХХ століття. 

На сьогоднішній день достатньо оригінальною та найбільш повно історіографічний 

аналіз доробку миколаївських краєзнавців у визначений історичний період зроблено в 

монографії по кандидатській дисертації Бабійчук Г.В. «Історичне краєзнавство 

Миколаївщини наприкінці ХVIII – на початку ХХІ століття» [1]. 

В зазначеній роботі неможливо було охопити все розмаїття наукового доробку 

науковців, наприклад, значну увагу авторка приділила аналізу шкільного краєзнавства, але 

недостатньо досліджується та аналізується доробок краєзнавців на шпальтах періодичних 

видань. В статтях Гаврилової І.В. «З історії краєзнавства Миколаївщини (1944-1960 рр.)», 

«Розвиток шкільного краєзнавства Миколаївщини в 1930-1961 рр.» здійснено ґрунтовний 

аналіз розвитку краєзнавчого руху, в т.ч. шкільного краєзнавства на Миколаївщині в 

досліджувальний період, визначені рушійні сили його активізації та здобутки. В роботі 

«Розвиток бібліотечного краєзнавства на Миколаївщині» (автор С.А.Гуляка) висвітлено 

форми участі бібліотек у краєзнавчому русі.  

Стаття О.В.Серединського, канд.іст.наук, нач.відділу інформації і використання 

документів НАФ Державного архіву Миколаївської області «Сторінки історії 

Миколаївського обласного краєзнавчого музею (до 100-річчя з часу відкриття)» та стаття 

Левченко Л.Л., канд.іст.наук, директора Державного архіву Миколаївської області, 

Серединського О.В., Явланової М.П., голов. науков. співробітника Державного архіву 

Миколаївської області «Історія архівної справи на Миколаївщині» надають уявлення про 

внесок Миколаївського обласного краєзнавчого музею та  архівів Миколаївщини, зокрема, 

обласного архіву в 40-50-і роки ХХ століття у вивчення історії краю.  На думку дослідниці, 

цей напрямок дослідницької роботи не може бути коли-небудь повністю вичерпано, він 

завжди буде потребувати подальшого вивчення. 

На увагу заслуговують також роботи науковців:  доктора історичних наук, професора, 

академіка В.П. Шкварця «Миколаївці: видатні історики і краєзнавці минулого», робота 

академіка Української академії історичних наук, доктора історичних наук, професора, 

заслуженого діяча науки і техніки України М.М. Шитюка «Репресовані краєзнавці 

Миколаївщини, стаття І.І.Александренко «До історії створення краєзнавчого товариства на 

Миколаївщині», які допомагають скласти більш повну картину розвитку історичного 

краєзнавства на Миколаївщині в досліджуваний період. 

Відомо, що з 30-х років краєзнавство на Півдні України переживало певну кризу: 

історики-краєзнавці були або репресовані, або відмовлялися від наукової діяльності, 

переживши переслідування. Спостерігалося фактичне припинення друку краєзнавчих 

видань. Відомості про історію краю можна знайти в цей час тільки у наукових дослідженнях 

загального характеру, таких як роботі Шермана І.Л. «До історії колгоспного руху на Україні 

в 1921-1929 рр. (Наукові записки Харківського державного педагогічного інституту, 1949 

рік) – про с. Володимирівка Миколаївського округу, в збірках «Развитие электрификации 

советской страны: 1921-1925 г.», «Сборник документов и материалов» (1956 р.) – про 

будівництво гідростанцій на Бузі, дослідженні Слуцького О.Б. «Радянське і культурне 

будівництво на Україні в перші роки боротьби за індустріалізацію країни» (1957 р.), всі вони 

були витримані в дусі марксистсько-ленінської ідеології і не давали повної картини подій, 

що відбувалися на регіональному рівні в досліджуваний період. Таким чином, можна 

зазначити, що тематика досліджень того часу була обумовлена ідеологічними обмеженнями. 

Незважаючи на складнощі історичного періоду, в 1945 році в Київському державному 

університеті В.І. Стрельський захищає дисертацію «Історія міста Миколаєва» - першу 
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кандидатську дисертацію з історії міста. Того ж року ним було опубліковано дві статті – 

«Великі традиції революційної боротьби» (стаття про революційні події 1903-1905 років на 

Миколаївських суднобудівних заводах) та «Моя праця над історією Миколаєва» [1]. 

Ці публікації та захист фактично свідчили про те, що в країні починався процес 

активізації вивчення історії Миколаївщини серед істориків-краєзнавців, які привернули 

увагу інших дослідників до регіональної тематики. 

Інтерес науковців до локальної історії в той час було стимульовано та підтримано 

деякими постановами уряду. Наприклад, постановою РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 1 квітня 

1944 р. «Про благоустрій могил і увічнення пам’яті воїнів, які загинули в боях за визволення 

і незалежність Радянської Батьківщини» було надано можливість розширити краєзнавчу 

роботу. Відповідно до цієї постанови, місцеві органи влади, партійні, комсомольські 

організації повинні були взяти на облік та занести до Книги пам’яті всі військові цвинтарі, 

братські та одиничні могили загиблих воїнів [2]. 

Крім того, виникла необхідність залучення якомога більшої кількості населення до 

охорони пам’яток історії та культури, поширюється туристична активність населення, тому у 

другій половині 40-х – в 50-х роках ХХ століття у СРСР значно підвищився інтерес широких 

мас до історії, що сприяло посиленню ролі історичного краєзнавства в країні та на Півдні 

України, зокрема.  

Окремі краєзнавчі проблеми в цей час активно досліджуються науково-дослідними 

інститутами, вузами, музеями, бібліотеками, шкільними гуртками та клубами, активно 

розвивається громадське краєзнавство, яке спирається на знання аматорів та їх інтерес до 

історії рідного краю. Але в цей час в колі зору дослідників були переважно події класової 

боротьби, революційного руху, Друга світова війна, які обумовлювалися пануючою 

партійною та державною ідеологією.  

Певні публікації з історії Миколаївщини, які стосувались пам’ятних дат, можна 

побачити на сторінках місцевої преси, наприклад: статті вчених-істориків Д.Кукіна, Т 

Баришева, П. Загорського [3], статті Н.Осипова [4] – на сторінках газети «Бугская заря» .  

З другої половини 40-х років все частіше на сторінках газет «Бугская заря» та 

«Південна правда» з’являються статті журналістів-краєзнавців, які ставили своєю метою 

відновити інтерес читача до історії краю, наприклад, статті Петра Соломатіна «Адмірал 

Бутаков» (1945 р.) [5], «Адмірал Лазарев» (1946 р.) [6]. 

В 1957 році газета «Південна правда» провела краєзнавчу вікторину, яка відбувалась 

протягом трьох місяців. З одного боку, вікторина викликала неабиякий інтерес читачів, але з 

іншого, стало зрозумілим, що відчувається брак джерел інформації [7]. 

Газета стала більше уваги приділяти популяризації знань з історії міста. В кінці 50-х 

років виходять статті Петра Соломатіна «Спаське урочище» (1956 р.), в 1957 році – 

«М.Л.Фалєєв» [8], «Пушкін на Миколаївщині» [9], в 1958 році – «Флотоводець П.С.Нахімов 

у Миколаєві», «М.І. Кутузов на Миколаївщині», в 1959 році – «Как был основан наш город» 

[10]. 

В другій половині 50-х років на Миколаївщині в зв’язку з нагородженням області 

орденом Леніна було видано декілька збірок з краєзнавства, але їхня тематика була пов’язана 

з історико-революційними подіями, - збірки спогадів та документів «Революционное 

движение на Николаевщине в 1905-1907 гг.» (1955р.) [11], «Борьба за Великий Октябрь на 

Николаевщине» (1957 р.) [12], «Боротьба за владу Рад на Миколаївщині» (1959р.) [13]. 

Активна робота з вивчення історії краю проводилась співробітниками Миколаївського 

обласного краєзнавчого музею. Цю назву музей отримав напередодні війни. В цей час музей 

знаходився в приміщенні костьолу і прилеглому до нього будинку по вул. Декабристів, 32. У 

1940 році в музеї було відкрито відділ історії зброї. Музей працював навіть в період окупації 

міста в 1941-1944 роках, а після визволення міста співробітниками музею проведено 

реекспозицію: у травні 1944 року були відкриті для відвідувачів експозиції 

первіснообщинного ладу, Ольвії, історії міста Миколаїв. З 1954 року завідувачем відділу 

історії дорадянського періоду стає колишній директор музею Ф.Т.Камінський, репресований 
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в 1929 році, який на той час відбув термін покарання в радянських концтаборах. Він 

розгортає активну діяльність зі збору матеріалів з історії родини Аркасів, займається 

етнографічним матеріалом, а також бере участь у дослідженні пам’яток ольвійського 

сільського округу. В цей час більшість співробітників музею збирали переважно матеріали з 

історії радянського періоду. Крім того, музеєм проводилась пропагандистська робота з 

підвищення інтересу до історії краю: друкувались статті у періодичній пресі, готувались 

виступи на радіо, надавалась методична допомога зі створення краєзнавчих кімнат та музеїв 

на підприємствах, у школах та сільській місцевості, проводились лекції [14]. 

Газета «Південна правда» в грудні 1958 року відзначила, що Краєзнавчий музей став 

важливим культурно-освітнім та науковим закладом області [15]. 

Саме за ініціативи Миколаївського обласного краєзнавчого музею в лютому 1946 року 

в Миколаєві відбулась нарада науковців з питання «залучення громадськості до збирання 

історичних даних до експозиції», на якій було прийнято рішення організувати Товариство 

краєзнавців [16]. 

7 серпня 1946 року Миколаїська обласна рада прийняла постанову № 5915 «Про 

утворення обласного краєзнавчого товариства». Серед науковців, які входили до складу 

оргбюро МОТ – директор і наукові співробітники історичного музею. Товариство діяло на 

громадських засадах та включало три секції, в тому числі – історичну [17]. 

Важливою подією для краєзнавства стали міські збори інтелігенції з вивчення краю, 

які відбулись 2 червня 1947 року. Багато уваги на них приділили розвитку шкільного 

краєзнавства. Серед питань, які розглядались на зборах, були питання щодо необхідності 

видання брошур з проведення екскурсій, науковий підхід до справи у збиранні матеріалу, 

його систематизація та створення шкільних історичних учнівських секцій та гуртків. На той 

час у школах діяли 200 краєзнавчих гуртків, яким потрібна була науково-методична 

підтримка [1]. 

В січні 1950 року газета «Бугская заря» повідомляла, що з метою подальшого 

покращення краєзнавчої роботи серед учнів Миколаївської області створюється обласна 

спілка юних краєзнавців. До оргбюро спілки при обласному управлінні народної освіти  

увійшли  12 осіб [18]. Повідомлялось, що такі організаційні бюро буде створено при 19 

школах області, а в місті Миколаєві спілка буде діяти також при клубі юних піонерів. Спілка 

ставила своєю метою підвищення рівня знань учнів з історії та географії рідного краю, 

залучення учнів до діяльності з виявлення, вивчення та охорони історичних та революційних 

пам’ятників, природних багатств міста, районів, області в цілому. 

В цей же період, на початку 1950-х років, започатковано проведення естафети юних 

краєзнавців, яка на деякий час стала традиційною. Газета «Південна правда» від 18 серпня 

1954 р. зазначає, що в естафеті брали участь 1600 учнів з 64 шкіл області. Діти записали 

історії багатьох сіл. В краєзнавчо-туристичній естафеті 1955 року, яка проходила в місті 

Первомайську, учні отримали більш складні завдання, які стосувались опису 

місцезнаходження археологічних пам’яток та збирання колекції археологічних знахідок. Про 

це повідомляла газета «Бугская заря» від 5 травня 1955 року [19]. 

На шпальтах газети «Південна правда» від 22 січня 1958 року розповідалось про 

діяльність гуртка юних істориків, який діяв при Снігурівській середній школі №1. Керівник 

гуртка, заслужений учитель УРСР П.К. Ревуцький, організував роботу учнів із збирання 

експонатів, присвячених минулому Снігурівки, з їх допомогою було створено краєзнавчий 

музей. Дослідник І.В. Гаврилова зазначає, що в цей час учнями лисогорської школи було 

сформовано роботи «Історія Лисої гори» та «Народні месники», учні Жовтневої середньої 

школи займались збором фольклорного матеріалу, учні середніх шкіл №25 та №5 вивчали 

життя і подвиги колишніх учнів шкіл, зберегли пам’ять про юного патріота Віктора Хоменка 

[19]. 

Важливим осередком науково-дослідної роботи в 40-50-і роки ХХ століття 

залишались архіви, незважаючи на значні обмеження в користуванні фондами та справами. В 

період окупації м. Миколаєва (16 серпня 1941 року – 28 березня 1944 року) обласному архіву 
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– тій частині фонду, яка не була евакуйована, а також фондам архівів установ, підприємств 

та райдержархівам було завдано великих збитків. Після визволення Миколаївської області, 

вже 20 квітня 1944 року, з’явилась постанова облвиконкому «Про збирання і зберігання 

документальних матеріалів Великої вітчизняної війни радянського народу проти німецьких 

загарбників». Дана постанова зобов’язала виконкоми міських, районних та сільських рад 

депутатів трудящих, керівників установ та організацій, правління колгоспів виявляти та 

здавати до обласного архіву документи періоду окупації. Категорично заборонялось їх 

знищувати. В обласному архіві розпочалася робота щодо упорядкування документальних 

матеріалів, створення до них облікового і науково-довідкового апарату, використання їх у 

наукових цілях. Зусилля працівників архівів були спрямовані на створення та удосконалення 

облікового та науково-довідкового апарату, здійснення науково-технічної обробки окремих, 

найбільш інформативних, фондів. Результатом цієї роботи стало видання в 1958 році 

«Короткого довідника про архівні фонди і науково-довідкову бібліотеку Державного архіву 

Миколаївської області».  

Що одним осередком краєзнавчого руху на Миколаївщині були бібліотеки, але цей 

напрямок роботи активізувався тільки в кінці 1950-х років, при чому її зміст був пов’язаний з 

питаннями ідеології. Так, в 1957 році було організовано ілюстративно-книжкову виставку 

«Жовтень на Миколаївщині», а з нагоди 40-річчя революції 1917 року робітникам 

Миколаївського морського порту, завода ім. Носенка та ім. 61 Комунара були видані довідки 

з історії цих підприємств. Для бібліотек області складались також щорічні огляди літератури, 

в т.ч. і з питань краєзнавства.  

У 1958 році була організована система виявлення краєзнавчої літератури, 

бібліотеками систематично влаштовувалися огляди нових надходжень книг та журналів, був 

встановлений тісний зв’язок з обласним архівом та краєзнавчим музеєм. В серпні того ж 

року в Миколаївській обласній бібліотеці відкрито відділ бібліографії та утворено зведений 

краєзнавчий каталог, до якого було включено близько 1000 карток [20]. Свідченням 

посилення інтересу населення до вивчення історії рідного краю стало проведення 

конференції читачів, яка відбулась у Миколаївській обласній бібліотеці 26 лютого 1958 року. 

На ній було прийняте рішення «ширше пропагувати краєзнавчу літературу засобами 

книжкових виставок, бібліографічних оглядів літератури, плакатів та інших форм 

бібліотечної роботи». 

Але саме в той час, коли на Миколаївщині посилюється інтерес до вивчення історії 

рідного краю, «широкі маси» залучаються до краєзнавчого руху, наукове краєзнавство зазнає 

великих втрат. Так, в 1946 р., у віці 62 років, відомий історик, краєзнавець С. Цвєтко, який 

залишив наукову діяльність в 30-х роках, на хвилі репресій, вдруге заарештований та 

звинувачений в антирадянській агітації. Відбуває покарання в радянських концтаборах 

Феодосій Тимофійович Камінський – історик, краєзнавець, директор Миколаївського 

історико-архівного музею (1922-1929 рр.), який тільки в 1954 році повернувся до наукової 

роботи. В 1952 році на вулицях міста Первомайська помирає Михайло Єлисейович Славін, 

видатний історик, доктор історичних наук, професор, дійсний член НАН України, який 

багато сил віддав розвитку краєзнавства півдня України, зокрема, Одеси, за що в 1920-1930-х 

роках його неодноразово арештовували. В 1938 році, звільнившись з Соловків, учений в 

кінці 1940-х оселяється на Миколаївщині, у місті Первомайськ, де недовго вчителює та 

працює завідувачем міськвно, але знов проходить через приниження, звільнення та відчай. 

Реабілітований в 1959 році посмертно [21].  

Військовою колегією Верховного суду СРСР за відсутністю складу злочину 

посмертно реабілітований в 1957 році автор краєзнавчого збірника «Миколаївщина» 

(1926р.), професор, ректор Миколаївського учительського інституту народної освіти, 

Федорівський Василь Михайлович, який був заарештований в 1937 році за міфічну 

належність до троцкістсько-зинов’євської терористичної організації на Дніпропетровщині та 

засуджений до розстрілу [22]. 

Таким чином можна підбити певні підсумки історичних процесів розвитку 
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краєзнавства в 40-50-ті роки ХХ ст. Всі теми досліджень були жорстко обмежені 

домінуючою в суспільстві партійною та державною ідеологією. В повоєнний період 

здійснюється спроба відродити, надати нового імпульсу поширенню краєзнавчого руху не 

лише серед науковців, а також і серед широких кіл населення, молоді. Все було спрямовано 

на патріотичне виховання нового покоління на підставі збереження та дослідження 

історичного минулого рідного краю. Науковці намагались в доступній для широких кіл 

населення формі донесті матеріали про історичну спадщину. Значне зростання 

зацікавленості молоді вивченням історії рідного краю свідчило про наявність певних 

ідеологічних та політичних проблем в спільноті. Незважаючи на значні людські втрати серед 

дослідників, дослідження краєзнавчої тематики та ідеологічно-політичні обмеження, 

спостерігається зростання інтересу до місцевої краєзнавчої тематики серед молоді та 

дослідників-ентузіастів. Розпочатий процес поширення гурткової пошуково-дослідницької 

роботи лише заклав підвалини майбутніх успіхів у вивченні історії рідного краю новою 

генерацією краєзнавців. У досліджувальний період існувала певна обмеженість  щодо 

тематики досліджень, неможливість піднімати замовчувані проблеми історичного минулого, 

і вести боротьбу з існуючою державною політикою поодиноким науковцям було безглуздо. 

Проте, вивчення місцевого матеріалу спонукало до формування у молодого покоління 

відчуття національно-територіальної ідентичності. 
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Рябчикова Н. И. Краеведение на Николаевщине в 40-50-х гг. ХХ века. 

Статья Наталии Рябчиковой рассказывает о развитии исторического краеведения 

на Николаевщине в 1940-1950-е гг., определяет основные тенденции и направления 

исследовательской работы учёных-историков, работников архивов, библиотек, школ, 

деятельности журналистов и краеведов-любителей. Статья раскрывает неоднозначность 

движения краеведения средины ХХ века на Николаевщине, так как в то время, когда  в 

области возрастал интерес к истории родного края, существовали значительные 

ограничения относительно тематики исследований. Несмотря на это, изучение местного 

материала способствовало формированию у молодого поколения чувства национально-

территориальной идентичности. 

Ключевые слова: историческое краеведение, исторический музей, краеведческое 

движение, краеведческое общество, областной архив, союз юных краеведов, репрессии. 

 

Ryabchikova N. I. local History in Mykolayiv region in the 40-50-ies of the XX century. 

The article by Natalia Ryabchikova tells about the development of local history in Mykolayiv 

region in the 1940s-1950s, the main trends and directions of research work of professionals and 

Amateur-enthusiasts of the history of their native land, reveals the ambiguity of the local history 

movement of the mid-twentieth century in Mykolayiv region. The article by Natalia Ryabchikova 

tells about the development of local history in Mykolayiv region in the 1940s-1950s, the main 

trends and directions of research work of professionals and Amateur-enthusiasts of the history of 

their native land, reveals the ambiguity of the local history movement of the mid-twentieth century 

in Mykolayiv region. At that time interest in the history of the native land was increased in the 

region, but there were significant limitations on the subject of research. Despite this, the study of 

local material contributed to the formation of national-territorial identity in the younger 

generation. 

Key words: historical study of local lore, history Museum, regional movement, the local 

historical society, regional archives, the Union of young historians, repression.  
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UNDERSTANDING OF THE HISTORIOGRAPHICAL HERITAGE OF THE LVIV 

SCHOOL OF MYKHAILO SERHIYOVYCH HRUSHEVSKYI 

REVIEW OF THE MONOGRAPH: 

Vitalii Telvak, Vasyl Pedych. LVIV HISTORICAL SCHOOL OF MYKHAILO 

SERHIYOVYCH HRUSHEVSKYI. – Lviv: Svit, 2016. – 440 p.; il. – (The Series Of 

«Hrushevskiiana»: B.9.). 

...Many years later, Hrushevskyi confined with painful infirmity to his bed in the hospital of 

Kislovodsk, will remember about his life path, creativity, social-political and state activity. M. S. 

Hrushevskyi, whose powerful imagination always pulled him out that border, which stops the life-

giving genius of the historian, was sitting, and sharply standing out against the bright window. His 

husky voice that was similar to the sound of the organ, penetrated into the darkest corners of the 

imagination, and sweat was rolling down his temples, like a fat, melted by the heat. While in a 

hospital room he didn't want to drink or eat being in a strange state of drowsiness – half – goodness. 

He only saw images of his past... arrests and three criminal cases initiated against him with 

accusations of separatism, in the attempt to create a Ukrainian state. In their kaleidoscope he could 

remember when he was the head of the Department of Eastern European history at Lviv University, 

from 1897 – chaired The Shevchenko Scientific Society, which he headed until 1914. In 1898 – 

1907 he was an editor of «Notes» of the Shevchenko Scientific Society, a member of the editorial 

board of the journal «Literary and Scientific Herald», the founder and chairman of «Ukrainian 

scientific society»; in 1908 – 1913 – the editor of «Notes» of the Ukrainian scientific society, at the 

same time, the founder (1908) of the Society of Ukrainian progressives; since March 1917 – the 

chairman of the Central Council and its Executive Committee; during The Cossack Hetmanate was 

in hiding; in 1919 he emigrated abroad (Prague, Berlin, Vienna, Geneva, Paris); participated in the 

organization of the magazine «Eastern Europe», «Battle on–and win your battle», «Our flag», was 

one of the founders of the Ukrainian sociological Institute in Vienna; in 1923 he was elected 

member of the All-Ukrainian Academy of Science; in 1924 he returned to Ukraine: headed the 

Department of the history of Ukraine and the historical section of the All-Ukrainian Academy of 

Science, creating their own research institutions; 1929 – the academician of the USSR; in the early 

1930s, was charged with leadership of the «Ukrainian national center», and was once again 

arrested... 

He also saw a person who looked like him in his glasses, with a mustache and a beard, 

dressed in a coat, on the head – a hat, walking around the ancient Lviv... He had to make an 

incredible effort not to die because of the suffering and pain. However some powerful force, like an 

element, but surprisingly focused, lifted him by the waist and carried into heaven to meet God. All 

his life flashed before his eyes from the beginning almost to the end. ...It was the book of life. One 

of its pages was Lviv and his school with students... The daughter of Mykhailo Serhiiovych – 

Kateryna, which was endowed with the talent of the historian and devotion to the father, with the 

exceptional subtlety of the senses, would create the beautiful image of God's anointed one, who 

moved into another world like Jesus Christ, but not hanging on crosses because the spin of 

Mykhailo Serhiiovych resembled the wounds of the son of God... «This man became a Saint – the 

angels would declare – how had it happened and why, neither you nor I would understand», even if 

we put our hands on the stove and hold them until the pain becomes so strong that we feel it, as the 
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smell of his burning flesh. It will be a potent tool for descendants against remorse... The Bolshevik 

government showed an unexpected generosity, arranging the lush burial of Mykhailo Serhiiovych, 

regarding his death as the return of the lamb in the Bolshevik flock. However, in the obituary 

published in «Pravda», Hrushevskyi was named one of «...the most eminent bourgeois historians of 

Ukraine». But she was wrong. M. Hrushevskyi was lost forever, and not since he returned from 

exile in the USSR, but from the very beginning. Someone from the Bolshevik leaders of Soviet 

Ukraine and Communist party historians criticized Hrushevskyi, saying that he was not a Bolshevik 

historian. Knowing that, the carriers of the Soviet historiographical thought, for decades, failed to 

truly appreciate his great talent, legacy and contribution to the Ukrainian historical science of merit 

for the world scientific progress. 

In the future, almost the entire twentieth century, in which there was Ukraine, would call the 

decades of violence (and huge demographic losses, the triumph of reaction, three wars (the third of 

the Chernobyl catastrophe), revolutions, including the 1917-1921 the great peasant revolution of the 

first third of the century, three famines, terror, mass and individual political assassinations, flooding 

Ukrainian black soil, the destruction of spirituality, comparting of hypocrisy and lies. And only 

since the late 80s and the independence of Ukraine in 1991, a return to Ukraine of M. Hrushevskyi 

would begin. It is extremely important that his legacy of creative, scientific and organizational work 

introduces us to the historical past, helps us to better understand and to correctly build the present 

and enrich the historical and social memory, and our spiritual potential. 

In the 1920s, the response to abuse of power by the intelligentsia will be leaving abroad, the 

formation of the scientific environment, including the historical, as opposition to the Bolshevik and 

later comparting. Ukrainian foreign historians put forward the slogan to create, to ascend to the 

highest level Ukrainian historical science and to represent it before the world community. With 

achieving the independence two branches of the Ukrainian historical science together would find 

new paths in its development. Historians do it in a good faith without regard to any political 

motives. 

Coming back to the psychological image of Mykhailo Hrushevskyi we should note that now, 

while being in heaven He could say – I have the honor, I'm not like that... I'm not a Bolshevik 

historian but the historian of the Ukrainian people. ...His memory brought him back to Lviv when 

he was young, energetic, full of faith in the future prospects of the Ukrainian historical science and 

was preparing young cadres. All the above is only a sample of the psychological and polyphonic 

prose, the internal monologue of a prominent scientist to encourage the reader to new scientific 

publication: «The Lviv historical school of Mykhailo Hrushevskyi» made by Vitalii Telvak i Vasyl 

Pedych, which was published this year. 

The structure of the work has a well thought plan and consists of introduction, three chapters, 

conclusion, appendices (where the reviews of the doctor's works on the history of the 

representatives of the Lviv school, the biographies of the students of Hrushevskyi and their photos 

are put), a list of sources (archival and print) and name index. In the introduction, the authors 

focusing on the relevance emphasize the need to draw attention to collective forms of research and, 

especially, to the most important scholar phenomenon in view of the effectiveness and temporal far-

reaching influences. This and other criteria were consistent in the Lviv historical school of 

Hrushevskyi. 

The monograph is clearly defined by aim and objectives, justified the chronological 

framework covering the period: 1890s – 1930s, and which fit into the periodization of the history of 

Hrushevskyi (first sub period 1891 – the first half of 1894, the second sub period – 1894-1914, that 

is considered to be the most important; the third is from the beginning of the First world war up to 

the tragic death of M. Hrushevskyi in 1934; the fourth sub period – 1934-1939). Each of the sub 

periods is summarized and, in general, is based on periodization that was developed in the writings 

of the founder of the history of Hrushevskyi – Liubomyra Vynara. 

The authors of the reviewed studies have also identified its methodological basis, stressing 

that it was proposed and developed by T. Popova sociocognitive approach and set of ideas of 

cultural and intellectual history, terminology and epistemological possibilities of scientific terms, 
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including the term «historical school». Scientists, after the modern researchers of the phenomenon 

of scientific society, outlined the criteria which enable to determine the existence of the school. 

They include, given the array of materials which the researchers have connected with outlined 

problems, as follows: 1) the communicative relationship between a teacher and students, which 

considered pedagogical and informal communication; 2) a common theoretical and methodological 

(more often methodological) positions of historians, the principles and methods of work with 

sources, understanding the tasks of development of historical science etc; 3) the proximity of 

specific historical studies, the relationship of the research area; 4) the presence of young scientists 

scholar identity and other specific criteria that complement the outlined matrix [p. 8]. 

A distinctive feature of the research is the wealth of reference material, pastoral references, 

literature and a lot of researched list of literature and sources (p. 401-417). The first section, 

«Overview of the historiography and sources» consists of two units. In the first of them: «The 

Historiographical images of the Lviv school of Mykhailo Hrushevskyi» is quite convincingly and 

conscientiously analysed the existing publications on modern studies of Mykhailo Hrushevskyi’s 

works, marked by a rapid increase in the storylines of their processing, it is noted that scientific and 

organizational groundwork of Hrushevskyi were especially studied during twenty years of Galicia. 

However, it was stressed that still there is no research of the Lviv historical school as a scientific 

phenomenon and its other components. Among them such, as a definition of the structure, 

communication practices, psychological climate of the school, clear criteria of personal 

representative and circle of disciples and clarifying the diverse creative heritage of the Lviv school 

of M. Hrushevskyi. However, not all studies got in the view of the authors. (See for example, our 

analysis of this issue in doctoral thesis (V.V.Hotsuliak. M.Hrushevskyi and Ukrainian historical 

science (1880s – early XX centuries: historiography of the problem (L 197-240) in the 

corresponding abstract (P. 20-21), of the monograph «The Historiographical idea M.Hrushevskyi 

and Ukrainian historical science of his era» (Cherkasy, 1996). – P. 55-77., and articles: «To the 

evaluation period of the Lviv historical school of M. Hrushevskyi and questions of its further study 

of Ukrainian historiography» // M.Hrushevskyi and the Lviv historical school. М-ли конференції 

Львів, 24-25 жовтня 1994 р. – Нью-Йорк-Львів, 1995. – С. 153-165.; «Scientific schools of 

Ukrainian historical science of the late 19th – early 20th century: historiographic aspect» // 

Сіверянський Літопис: Всеукраїнський журнал. – Чернігів, 2002. – січ.-лют. – № 1 (43). – С. 

56-65.). 

The authors of the monograph in the second unit of the first section rather faithfully lit genres 

complex, which is a part of archival materials, including personal documents, autobiographical 

materials, memoirs of representatives of the Galician school, the diaries and memoirs of prominent 

representatives of Ukrainian cultural life of the time. They also analyzed epistolary, including 

correspondence with M. Hrushevskyi with Lviv students, mutual correspondence of young 

representatives of the school, scientific, publicistic and literary works of M. Hrushevskyi, reviews, 

critical reviews, jubilee publications and obituaries, reviews of the representatives of the Ukrainian 

academic community to the work of the pupils of M. Hrushevskyi and others. This has allowed the 

authors with the help of heuristic way to identify the set of sources of historiographical character, 

and to analyze source and archival materials in order to fully reconstruct the problems of formation 

and functioning of the Lviv historical school.  

Of particular value is the content of the second and third sections where Lviv historical school 

was investigated, as a scientific phenomenon. In the field of view of scientists got structure, 

mission, communication guidelines and other components. They also discussed the contribution of 

the students of M. Hrushevskyi in the study of a broad range of specific historical issues. So to be 

more detailed in the second section «Lviv historical school of Mykhailo Hrushevskyi as the 

scientific community and socio-cultural phenomenon» in five divisions clearly and consistently 

deals the formation, structure, functioning, personal structure, communicative nature and the 

psychological climate of the Lviv historical school of M. Hrushevskyi. Also considerable attention 

is paid to the relations of students and teachers in the war years and the postwar period (units 1-4) 

(p. 54-166). In the fifth and last unit of the second section the aspect of teacher assessments in the 
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eyes of students are extensively explored (p. 166-194). Scientists, in good faith, worked an array of 

sources, objectively and reliably outlined the conclusions to the units and the second section as a 

whole. In particular, they proved that M. Hrushevskyi was the first one in Western Ukraine to draw 

attention to the important problem of training of scientific personnel of the national historians. 

Given the long-term chairmanship of Shevchenko Scientific Society and editing «Notes» of 

Shevchenko Scientific Society this school had its own specifics, which was a two-stage structure, its 

formation and functioning: historical seminar of the University of Lviv and the Historical-

philosophical section of Shevchenko Scientific Society. This has made it possible in the first stage 

(in the walls of the Lviv University) selection of creative youth and implementing it in scientific 

work, and the second (in the framework of the Historical-philosophical section of Shevchenko 

Scientific Society) – training and education of new personnel of the Ukrainian Humanities [p. 84].  

Regarding the personal stuff, scientists distinguish between «horizons» and «contours» of the 

Lviv historical school. In the first case we are talking about hundreds of supporters of the 

historiographical ideas of M. Hrushevskyi (which include not only students, but also many of the 

most prominent Ukrainian intellectuals of the late 19th – early 20th century including V.Lypynskyi, 

M.Vasylenko, D.Doroshenko and many others [p. 108]. Scientists confidently assert that in this 

sense the school of M. Hrushevskyi passed all the Ukrainian society of that period in Ukraine's 

history. However assuming the historical ideology of a scientist these people are, for various 

reasons, have not served under the leadership of M. Hrushevskyi vocational training, instead self-

chosen the service of the Ukrainian business. This circumstance is a litmus test of belonging to a 

scientific school, which outlines its «contours». 

Guided by established criteria, V.Telvak and V.Pedych include twenty-two students of M. 

Hrushevskyi to part of the Lviv School, whom he taught the secrets of the historical craft. They got 

the topic research that was implemented in at least one independent publication of an article format. 

Also, students were aware of their belonging to the school, shared not only theoretical and 

methodological attitudes of the teacher but, often, political and ideological beliefs. Despite all the 

difficulties (short duration, less than twenty years, the unfavorable overall conditions for the 

development of Ukrainian science) scientists tend to consider Lviv School of M. Hrushevskyi as an 

«outstanding scholar phenomenon in the Slavic world... and created... school intellectual tradition 

has largely determined the ways of development of Ukrainian Humanities of the twentieth century»  

[p.108]. 

In this spirit V.Telvak and V.Pedych characterize the communicative nature of the 

psychological climate, indicating that the school of M. Hrushevskyi resembled the Kyiv School of 

historians founded by V.Antonovych. Lviv professor followed his behavior in the contacts and the 

treatment of junior colleagues, recreating their own experience in dealing with students. However 

the youth of the teachers, unlike in the Kiev school, (a small gap in between his students 10-15 

years), lack of social barriers have reduced the psychological distance, deepening emotional 

intimacy and tuning frankness in communication between them and in the environment of young 

researchers. This and more, according to the authors of the monograph have contributed to the 

development of democratic traditions of the school, which was in all spheres of its functioning: 

interpersonal communication, discussion of new projects, methods and forms of their 

implementation, presentation, etc. These democratic characteristics inherent in even the culture of 

conflict situations: one's own right sides discussed openly and were determined to quickly 

overcome contradictions. All members of the school recognize the value of joint scientific work and 

achievement the ideal goal of modernization of the Ukrainian science [p. 142]. 

Researchers are right in the sense that in the students' perception of Hrushevskyi, there was a 

gradual transformation namely from the category of lecturer-teacher he went in the hypostasis of the 

supervisor, which meant a denser communicating with the teacher, a greater awareness about his 

daily life. At the same time in the historical discourses, and this is noted by the authors, instead of 

the idealization of the image of the mentor came realistic, sometimes even critical vision. The last 

one they associate with the classic conflict of «fathers and children», when the school leader does 

not always have time to respond to the growing ambitions of the students. The authors attribute this 
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to the conflict in 1913. As a result students' environment divided for supporters and opponents of 

the teacher [p. 142]. Next they repeat the already well-established in the historiography position that 

the conflict was provoked by non scientific factors associated with the complexity of socio-political 

relations in Galicia. The final regulation also does not give any objections. Here the researchers 

note that M. Hrushevskyi, as the person who looks friendly, outgoing, straightforward, extremely 

demanding both to himself and to the nearest circle of employees. Based on this, his sociable 

features not only had given the opportunity to effectively operate the school for almost twenty 

years, but allowed, after the forced break, to continue the cooperation of its representatives in the 

interwar period [p. 143]. Exploring the relationships between students and teachers during the First 

world war and the postwar era (fourth unit), the authors in details recreating all the circumstances, 

noted the substantial dependence of the reconstructed communicative practices at the beginning of 

war actions on the general atmosphere of perception of Hrushevskyi by his countrymen in those 

harsh years. Sympathy for the prisoner of tsarism, euphoria and admiration of Hrushevskyi in the 

first months of de facto independence, soon gave way to a gradual surprise and irritation, as the 

authors write, «inadequacy» [p. 165] (note that he was not the only one to make the fateful 

decisions of internal and external political course of the Central Council, what he was accused for 

and also his opponents.  

In the unit it was noted that these moods only increased emigration of the scientist and his... 

return to Kiev. Only manifestation of the extraordinary scientific and organizational talent of the 

scientist in the native land, and later the heroic confrontation with an increasingly aggressive 

communist system has returned the sympathy of the Ukrainian community to his former idol. With 

this statement the authors can only agree. The last decade was marked by a permanent 

rapprochement of Hrushevskyi with his students. He showed himself as a leader of the research 

team, which was formed from the already middle-aged by the time and respected science 

researchers. M. Hrushevskyi was the first one to extend the hand of reconciliation and cooperation 

with former pupils and considered their research interests and identified areas of search and the 

timing of implementation of the assigned tasks, actively seeking financing fees and work trips, tried 

to formalize their cooperation with their institutions, engaged in the fate of prepared scientific 

papers, and also cared for the orphaned families (as it was with I.Dzhydzhora) [p. 165-166]. 

Scientists also rightly note that all of this in a short period of time had recovered previous trust and 

emotional intimacy, evidence of which was the memorial of Hrushevskyi of the mid – second half 

of the 30-ies in which the voice of the representatives of the Lviv school was the most prominent 

[p.166].  

Cognitive interest is provoked by the fifth unit of the second section of the monograph «the 

Teacher in evaluation of his students» This is because scientists are trying to answer the question: 

what do and why the students of Hrushevsky accepted unconditionally, and what do they put in 

doubt. It's not as simple as it seems because according to the authors of the book the answer to this 

question will help to understand the logic of not only the evolution of the scientific school of the 

author of «History of Ukraine-Rus» but also of the entire Ukrainian historiography of the twentieth 

century. So the answer to this question V.Telvak and V.Pedr pay a lot of attention. They, while 

looking for the answers, reveal its components, noting that firstly, conceptual domestic 

historiography was heavily influenced by the ideas of M. Hrushevskyi – accentuating the authors' 

mistakes or criticizing them. Secondly, it was an intellectual heritage of the students of M. 

Hrushevskyi that significantly influenced the development of Ukrainian science, not only in ethnic 

lands but also in emigration and Diaspora centers [p.166].  

Concluding the conversation about the relevance of finding an answer to the mentioned above 

question, the authors understand that they will be able to understand better the characteristics of 

interpersonal communication in the Ukrainian scientific community, taking into account its 

constructive and conflict components. Scientists, based on all the mentioned material, in their 

analysis of M. Hrushevskyi's representatives of the Lviv historical school consciously limited to the 

period before the Second World War. There are some good reasons. They point out those reasons, 

articulating the attention on the fact that in the postwar period the majority of pupils of M. 
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Hrushevskyi remained in Western lands, so they were forced to consider the ideological dictates of 

the party leadership and in one way or another to distance them from the scientific heritage of the 

teacher. The last one was to serve some Soviet stamps in the evaluation of his activities, or even to 

silence about their belonging to the Lviv School [p.166].  

Further on – we will not bore the readers with long thoughts of the authors about raised 

issues. We suggest reviewing the entire contents of the monograph, its historical and 

historiographical materials and that one which contains this unit. One can be attracted with the 

ability of the authors to withdraw from sources important material, to analyze it skillfully and 

synthesize it. Then we will only focus on the results of Galician historians' attainment and authors 

of this unit. Following the students, scientists have noted a consistent democracy as a leading trait 

of the functioning of the Lviv school of M. Hrushevskyi, who harbored a fundamental skepticism 

and criticism which are the basis of professional growth. The main subject of the influence was the 

scientist himself who distinguished the above-mentioned principles early in his career. The authors 

rightly point out that having received from a teacher the main components of the scientific machine, 

first of all, the methodology of source study, in the estimates of the historiographical concepts, 

representatives of the Lviv School has demonstrated considerable independence. One can also agree 

with another statement, the essence of which consists in trying as on the methodologically-

conceptual level and in the specific historiographical aspects of upgrading the promoted by M. 

Hrushevskyi a positivist ideal of science and attempts to rethink the values of the populist ideology 

of the statist positions of the philosophy of history – a new perspective on historical events and facts 

of the Ukrainian past which was due to their own research practice [P. 193]. Within the petitions a 

certain heuristic interest can be found in other provisions of scientists published in the book. In 

particular, they are right  when they find out the cause of a critical attitude to the heritage of teacher 

noting that it has always been friendly, and the facts of improper behavior of students was caused 

by the increased tension in interpersonal relationships strengthened by radicalization of public and 

political controversy. According to the authors, despite the mutual reactions caused by ideological 

differences, personal misunderstandings and scientific controversies, there was a conscious 

fulfillment of an important function - popularizing M. Hrushevskyi’s concept by his students in a 

variety of social and national environments. One should agree with this position, noting that in the 

conditions of Soviet reality, the scientist could not openly express his views. However, as the 

authors pointed out, schoolchildren saved bright memories of the teacher, were grateful for his 

patience and the attitude to «unsophisticated scholars» as equal. Such an interim conclusion gives a 

better understanding of the essence of the activity of the historical schools of M. Hrushevskyi and, 

in particular, of Lviv School. It is also true that the tribute of respect for students to teachers was the 

beginning of a comprehensive historiographical reflection on many aspects of the versatile heritage 

of the author of History of Rus. The above mentioned made possible the establishment of 

systematic studies of Hrushevskyi in post-war time [P.193-195]. There are enough representability 

and generalising conclusions of V.Telvak and V.Pedych to the second section. We advise the 

reader, as with the next part of the book, to get acquainted. It should be noted further that the third 

section, «The Ukrainian Past in the Studies of the Students of Mykhailo Hrushevskyi» consists of 

eight units. They have rather presentably, clearly and consistently highlighted the contribution of 

the school's adherents to the study of the princely and Lithuanian-Polish periods, the Cossacks, the 

Ukrainian Cossacks until the middle of the XVII century, The Khmelnytsky Uprising, Ruins of the 

Hetmanate, figures and activities of I.Mazepa and next historical periods, Koliyivshchyna, the 

history of Galicia of the nineteenth century. Sufficiently reasoned are the conclusions to the section 

in which, among other things, the chronological continuity and the thematic variety of scientific 

interests of the students of the M. Hrushevskyi School were noted. It is especially noteworthy that 

the authors of the monograph, in addition to the detailed historiographic characterization of the 

works of their students, emphasize the availability of a range of scientific interests apart from the 

history of Ukraine. Their interest reached a variety of issues such as: World History 

(S.Tomashivskyi, M.Korduba, Z.Zalizniak), Ethnography and Ethnology (Z.Kuzelia, M.Korduba), 
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Historical Geography (S.Rudnytskyi, M.Korduba), Western Christianity (B.Buchynskyi, O.Sushko) 

and many others [p. 374]. 

In the conclusions to the section, scientists, along with other important generalizations, quite 

rightly note the source-foundational basis of most studies of Galician historians. It was in tandem 

with the caution of historical design constructed in communion with the teacher, which led to the 

weight and reasonableness of the conclusions drawn. It is quite logical and correct to conclude that 

the scientific heritage of the students of M. Hrushevskyi’s school is in the sight of contemporary 

Ukrainians, as evidenced by his presence in historiographical massacre.  

Particularly revealing are the general conclusions of the monograph [p. 376-279], which 

should be read by its reader. They are weighty, reasoned, well-balanced, and fully in line with the 

current level of historical and historiographical knowledge of the phenomenon of Lviv M. 

Hrushevskyi’s school. A notable sign of the generalizations of V.Telvak and V.Pedych is their 

willingness to continue these studies and outline the ways of their further study. The above 

mentioned confirms the final clause of the conclusions which states that the presented book does 

not exhaust all aspects of the raised topic. According to the authors of the book, its further research 

may shed light on a number of topical issues related to the outline of the significant contribution of 

representatives of the Lviv historical school to the public discourse of Galicia and the Dnieper 

Ukraine. In the future, the educational and cultural-representative initiatives of the students of M. 

Hrushevskyi should be highlighted, the features of non-public perception of the wide-ranging 

activity of representatives of the Galician centre (based on diaries, memoirs, private 

correspondence), specificity of the perception of the creative work of the school outside the 

professional environment should be highlighted. Also, in their opinion, there are promising further 

prospective studies of the work of the students of the Lviv school, especially their early samples, 

which were postponed, such as the hard-to-reach for the Ukrainian researcher in the archives of 

Western European universities. The problem of the existence and transformation of M. 

Hrushevskyi’s scholarly tradition in the Ukrainian intellectual culture of the twentieth century has 

to be scientifically worked out, as well as the synthesis of general synthetic work devoted to the 

whole scientific and organizational activity of the Great Ukrainian [p. 379].  

The appendix contains texts of reviews on doctoral works on the history of representatives of 

the Lviv School and gives biography of Lviv students of M.Hrushevskyi: B.Baranivskyi, 

M.Bordun, B.Buchynskyi, V.Herasymchuk, F.Holiichuk, I.Dzhydzhora, M.Zalizniak, Y.Kmit, 

M.Kordub, D.Korents, I.Krevetskyi, I.Krypiakevych, Z.Kuzel, S.Rudnytskyi, F.Sribnyi, M.Stadnyk, 

O.Sushka, O.Terletskyi, S.Tomashivskyi, O.Tselevych, Y.Chaikivskyi and I.-Yu.Shpytkovskyi, 

pictures of M.Hrushevskyi, S.Tomashivskyi, I.Krypiakevych, M.Korduba, I.Dzhydzhora, 

B.Barvinskyi, I.Krevetskyi, M.Zalizniak, D.Korents, I.Shpytkovskyi, V.Herasemchuk, 

O.Tselevych, Milaniia Bordun, B.Buchynskyi, O.Sushka, S.Rudnytskyi, Z.Kuzel, O.Terleskyi, 

O.Chaikivskyi, F.Sribnyi, Y.Kmit. 

In general, a peer-reviewed publication has a high level of scientific knowledge and is an 

important event in modern studies of Hrushevskyi and a significant contribution to it. This 

academic work of two well-known scholars - Vitalii Telvak and Vasyl Pedych dedicated to Lviv M. 

Hrushevskyi’s historical school - is fundamentally based on a solid source base. The monograph 

contains innovative methodological approaches, a thorough analysis of the problem based on 

historical and orientational values, comprehensive support for academic young people from the 

older generation, the creation of self-sufficient institutions of national historical thought, 

accompanied by synthetic generalizations and heuristic findings.  

The book came out in the well-known and authoritative publishing house «Svit» and was 

prepared for the 150th anniversary of the birth of Mykhailo Hrushevskyi, an inevitable leader, a 

tireless figure in the national movement and a Great Ukrainian, endowed with a historiosophical 

depth of thinking, a state-owned approach to scientific and state affairs. His multifaceted activity 

was directed at the development of public-political life, the acquisition of full national life in all 

social and cultural manifestations, the formation of the national and political consciousness of 

Ukrainians, the implementation of an all-Ukrainian collegial project, the prevention of the tendency 
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of mass desertion of the top of Ukrainian society to the dominant societies of neighboring states. 

The publication will, to a certain degree, contribute to the mobilization of Ukrainian society and 

national elite and unite them around the idea of building a European Ukrainian state and its 

collegiality. The people whom the scientist devoted himself to and who created such a giant honors 

and loves him and in the realm of spirit is immortal. 
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