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Стаття присвячена опису раннього етапу вивчення давньогрецького поселення Овідіополь та повної 
публікації комплексу античних знахідок, знайденого на ньому Нижньодністровською експедицією 
Інституту археології НАНУ (поч. – І.В. Сапожников) у ході досліджень Аджідерської (Овідіопольської) 
фортеці Нового часу в 2013 році. Крім того, у ній розглянуті проблеми датування так званої «Могили 
Овідія» й інших напівзабутих знахідок, знайдених переважно у 1793-1795-х роках під час зведення фортеці 
та на початку ХІХ ст. 

Ключові слова: Аджідерська фортеця, «Могила Овідія», поселення, могильник, розписний кратер, мо-
нета Філіпа ІІ, золота гілка 

 
На землях пгт. Овидиополь в разное время 

были открыты остатки до десяти поселений, 
относящихся в основном к ІV-ІІІ вв. до и к пер-
вым векам после РХ. Большая часть из них не 
исследовалась, а к настоящему времени почти 
все они в той или иной степени пострадали от 
абразии коренных берегов или оказались за-
нятыми усадьбами местных жителей. В этой 
статье речь пойдет о поселении Овидиополь, 
расположенном близ и собственно на северо-
западной окраине поселка, на мысу, образо-
ванном левым обрывистым берегом Днест-
ровского лимана и правым берегом балки Ад-
жидерка, которое ранее интерпретировалось 
как два или даже три отдельных памятника 
(Овидиополь І, ІІ и ІV) [4, c. 92-93].  

На данном этапе исследований появилась 
возможность в рамках одной статьи объеди-
нить описания известных античных предме-
тов и полностью опубликовать уникальный 
комплекс находок этой эпохи, происходящий 
из указанного района. Помимо этого, назрела 
необходимость пересмотреть датировки и ин-
терпретации отдельных находок и объектов, а 
также уточнить хронологию поселения Ови-
диополь, состоящего, как представляется, из 

разных участков, в том числе тех, которые свя-
заны с погребальными ритуалами и с некро-
полем.  

Первые сообщения о находках на террито-
рии Овидиополя предметов античности поя-
вились в самом конце XVIII века. За последую-
щие столетия в этих местах при разных об-
стоятельствах было открыто немало древно-
стей. Детально история этих открытий ото-
бражена в литературе [1, с. 7-18]. Здесь же мы 
напомним о наиболее важных вехах, касаю-
щихся обстоятельств нахождения самых из-
вестных овидиопольских антиков и их интер-
претаций. 

Первые открытия таковых связаны с появ-
лением Аджидерской крепости, разработчи-
ком проекта и руководителем возведения ко-
торой в 1792-1793 гг. был военный инженер 
Ф.П. де Волан. Описание самой первой находки 
оттуда сделал Ф.П. де Волан в письме 
П.С. Палласу. Этим предметом был фрагмент 
верхней части терракотовой статуэтки высо-
той около 7,5 см (рис. 1). Долгое время она бы-
ла самой известной древностью Аджидера, 
поскольку в конце ХVIII в. в ней увидели порт-
ретное изображение Юлии Младшей (Випса-
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нии Юлии Агриппины, внучки императора 
Октавиана Августа), которую соблазнил Си-
лан, чем обрек своего друга поэта Публия 
Овидия Назона (43 г. до н.э. – 18 г. н.э.) на по-
жизненную ссылку вдали от Рима. Дальней-
шая дискуссия о ее атрибуции, а главное – о 
возможной связи с гипотетическим десяти-
летним пребыванием Овидия на берегу Дне-
стра, почти сразу же свелась к проблеме дати-
ровки статуэтки: одни авторы относили ее (и 
сопровождающие предметы) к древнегрече-
скому, а другие – к римскому времени [1, с. 10, 
12-13]. 

Ф.П. де Волан сообщил также, что «этот 
достойный внимания предмет был найден в 
одной из могил, постоянно нами встречаемых 
во время работ по укреплению (курсив наш. – 
Авт.), производимых на берегу названного 
Днестровского лимана» [13, c. 133], а Матью 
Гатри уточнил, что погребение, позже широко 
известное как «Могила Овидия» (реже «Аджи-
дерская Могила»), выявили «при выкапыва-
нии фундамента форта» [18, p. 16]. Со своей 
стороны, мы можем утверждать, что находка 
«могилы Овидия» состоялась в 1793 г., когда 
интенсивными земляными работами руково-
дил Ф.П. де Волан [1, с. 13]. В том же письме 
инженер привел описание могилы, ее конст-
рукции и погребального инвентаря, проиллю-
стрированное рисунком («виньеткой») «Изо-
бражение древнегреческих предметов, обна-
руженных в могиле при строительстве крепо-
сти в Овидиополе на Днестре» (рис. 2) [20, 
vin. 10], который частично опубликовал и 
М. Гатри (рис. 2) [18, p. 18]. 

Процитируем выдержки из письма: «Со-
оружение этих могил столь же необычно, как 
и интересно: пять камней из сланца [местного 
известняка-«ракушечника»] образуют род 
ящика, содержащего человеческие кости, угли 
и в большинстве их род разбитой лампы с 
большим кувшином из той же терракоты [ке-
рамики], что и бюст. Я присоединил к этому 
описанию набросок рисунка этой могилы с 
двумя большими кувшинами, поставленными 
в том же положении, как тщились объяснить 
на рисунке… Изображенные на рисунке амфо-
ры найдены прислоненными к могиле и обо-
значены буквами а; b – глиняная лампа; с – 
кучи пепла с костями, находящиеся в образо-
ванной из каменных плит помещения могилы, 
вырытой на глубину десяти футов в земле; d – 
каменные плиты, составляющие могилу, 
имеющие два с половиной фута [76 cм] в квад-
рате при четырех дюймах [10 cм] толщины». 
Кроме того, в письме есть предположение, что 

погребенный в этой могиле при жизни, 
«…судя по величине могилы и другим атрибу-
там, например, двум кувшинам вместо одного, 
как в других могилах, был важной особой» [13, 
c. 133-134]. Заметим, что автор этих строк не 
писал о том, что именно из этой могилы про-
исходила глиняная женская головка, причем 
ее обозначение отсутствует на обоих рисунках 
(рис. 2-3). Правда, в одном месте книги 
М. Гатри прямо говорится, что «античная урна 
(urn) содержала пепел с сожженными челове-
ческими костями; в середине лежал малень-
кий женский бюст из обожженной глины, 
3 дюймов длины тонкой работы» [18, p. 17], а в 
другом приведен более правильный перевод 
письма Ф.П. де Волана [18, p. 433]. 

Анализ двух иллюстраций «Могилы Ови-
дия» (рис. 2 и 3) позволяет видеть в них не 
оригинальные рисунки с натуры, а в лучшем 
случае своеобразные графические реконст-
рукции, сделанные, скорее всего, по памяти. 
Сам Ф.П. де Волан, вероятно, не присутствовал 
при ее «раскопках» и у нас нет никакой уве-
ренности в том, что все артефакты рисунка, 
особенно амфора и два так называемых «кув-
шина» под буквами А, В и С, принадлежат к 
инвентарю одного погребального комплекса. 
Археологи уже обращали внимание на нере-
альность некоторых из изображенных пред-
метов. Так, две амфоры, отмеченные литерами 
а, не могли в принципе иметь горизонтальные 
ручки, а сосуды под литерами В и С, вероятнее 
всего, являются вазами на высоких ножках, но 
слишком абстрактны для определения. Более 
реальной является амфора под литерой А 
(рис. 2). 

В 2014 г. А.В. Буйских проанализировала 
эти рисунки. По ее мнению, головка однознач-
но принадлежит терракотовой статуэтке Аф-
родиты Сирийской. Для ее изображений ха-
рактерна прическа с двумя буклями (рис. 1), а 
наша статуэтка, скорее всего, относится к эл-
линистическому времени (последняя чет-
верть IV-I вв. до н.э.). В каталогах есть изобра-
жения подобных терракот, но прямую анало-
гию «Афродите Овидиопольской» обнаружить 
пока не удалось. 

Из других предметов исследовательница 
смогла предположительно опознать две ам-
форы под литерами а. Если вернуть на место 
обе их вертикальные ручки, то по форме они 
станут очень похожими на так называемые 
«южнопонтийские» остродонные длинные 
амфоры І в. до н.э. – І в. н.э. синопского произ-
водства (тип Син ІІІ по С.Ю. Внукову) [3, c. 102-
117]. Как считает А.В. Буйских, в принципе эта 
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датировка не противоречит и форме каменно-
го ящика «аджидерской могилы», прямую 
связь которого с двумя этими амфорами под-
черкивал сам Ф.П. де Волан. 

Таким образом, у нас впервые появились 
некоторые основания для того, чтобы связать 
«аджидерское погребение» с римским поэтом 
Овидием Назоном хотя бы по хронологии. Из 
других итогов открытия археологических 
объектов в Аджидере (Овидиополе) 1792-
1795 гг. наиболее важным, на наш взгляд, яв-
ляется факт обнаружения остатков некрополя 
какого-то довольно значительного и распо-
ложенного неподалеку поселения эллинисти-
ческого и римского времени.  

Любопытно, что вскоре здесь же была вы-
явлена находка, подтверждающая факт суще-
ствования такого города. Речь идет о мрамор-
ном пьедестале найденной в Овидиополе ан-
тичной статуи с древнегреческой надписью на 
двух боковых сторонах, описание которого 
опубликовал в 1801 г. Л.С. Вексель. По его сло-
вам: «камень № 6, наверное, был фрагментом 
нижней части статуи, найденной среди об-
ломков в устье Днестра неподалеку от Аджи-
дера, где некоторое время существовала гре-
ческая колония…», а на рисунке видна надпись 
«ΜΕΣΥΤΗΕΟΣ ΗΙΑΩΗΙΕ» [24, s. 8]. Последняя 
подробно проанализирована в классических 
эпиграфических изданиях [19, s. 17-18 и др.], а 
Э.Г. Муральт заключил, что данная надпись 
сделана на ионийском наречии древнегрече-
ского языка, что означает: существовавшая 
тут колония была основана выходцами из Ми-
лета [10, c. 137]. Существует мнение С.Б. Охот-
никова о том, что пьедестал античной статуи 
был найден одновременно с «могилой Ови-
дия» [12, c. 6], но оно не соответствует дейст-
вительности. 

Кроме того, Л.С. Ваксель сообщил о другой 
находке: «№ 24, один экспонат представляет 
медную монету, найденную среди руин непо-
далеку от Аджидера или Овидиополя. Видно, 
что она имеет следы [изображения] в форме 
орла». Очевидно, что это древнегреческая мо-
нета «ас» с Горгоной на аверсе, а также с орлом 
на дельфине и надписью «АРІХ» на реверсе, 
отлитая в Ольвии около 437-410 гг. до Р.Х. 
(рис. 1.16) [24, s. 12]. Подобные монеты, вес 
которых достигал 138 грамм, а диаметр 65 мм 
и в настоящее время являются довольно ред-
кими [8, с. 48-49]. 

Известны и другие античные артефакты, 
связанные с Овидиополем. В свое время кол-
лекционер и археолог И.П. Бларамберг, пода-
ривший Одессе свое собрание древностей, на 

базе которого в 1825 г. был создан Одесский 
археологический музей, сообщил о двух на-
ходках. По его словам, «возле Овидиопольской 
крепости встречались черепки грубой работы 
и между ними была найдена монета Алексан-
дра Македонского… На монете с одной сторо-
ны была видна голова Геркулеса [Геракла], а с 
другой лук, колчан и палица» [17, р. 7]. К сожа-
лению, мы не знаем, из какого материала была 
изготовлена эта монета, но она точно проис-
ходит из Ольвии и, по мнению П.О. Карыш-
ковского, датируется III в. до н.э. [8, рис. 8, 3, 
с. 89 и др]. 

Известна также так называемая «золотая 
ветвь из Овидиополя», хранившаяся в коллек-
ции одесского купца П.А. Маврокордато. Эту 
вещь Императорская археологическая комис-
сия приобрела в 1903 г. [11, с. 152, рис. 302]. 
Хотя обстоятельства ее находки остаются не 
выясненными, заметим, что подобные вещи 
чаще всего встречаются при раскопках антич-
ных могил. Сейчас, со ссылкой на А.В. Буйских, 
можно сказать, что данная золотая ветвь яв-
ляется деталью погребального венка и, по 
форме лепестков [1, рис. 1.9], может быть да-
тирована не ранее І в. н.э. 

Научно-археологический этап исследова-
ния памятника начался в 1948 г. с разведки 
под руководством М.С. Синицына [16, с. 51-66]. 
Однако эти работы долгое время не имели 
продолжения, поскольку в 1957-1976 гг., а 
спорадически и позднее одесские археологи-
антиковеды сосредоточили свои силы пре-
имущественно на исследованиях Роксолан-
ского городища и его некрополя. Только в 
1973 г. экспедиция Одесского университета 
(ОГУ) имени И.И. Мечникова под руково-
дством А.Г. Загинайло в ходе сплошной раз-
ведки территории Овидиопольского рай-
она [14] уточнила границы поселения, выяс-
нив, что его культурный слой распространяет-
ся на 300-350 м далее от крепости в северо-
западном направлении. Тогда же в указанном 
районе, примерно в 100 м от рва, при участии 
одного из авторов этих строк был заложен не-
большой разведочный раскоп, в котором на 
глубине около 60-70 см был выявлен участок 
вымостки, материалом для которой служили 
плоские необработанные камни местного из-
вестняка, фрагменты стенок амфор и галька 
из пляжа на берегу лимана.  

Только в 1981-1982 гг. А.Г. Загинайло уда-
лось провести на поселении первые стацио-
нарные исследования силами возглавляемой 
им Днестровской экспедиции ОГУ имени 
И.И. Мечникова и Одесского археологического 
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музея (ОАМ) АН УССР. Основное внимание то-
гда было уделено раскопкам участка поселе-
ния, расположенного вдоль изъеденной овра-
гами кромки обрыва, к югу от комплекса зда-
ний районной ветеринарной лечебницы, при-
мерно в 120-150 м к юго-востоку от края кре-
постного рва. В ходе работ были найдены ос-
татки нескольких землянок и полуземлянок, а 
также более 30 хозяйственных ям. Автор вы-
делил два строительных горизонта (1 пол. IV в. 
и 2 пол. IV – нач. III в. до н.э.). Среди материала 
также присутствовала монета македонского 
царя Филиппа ІІ (359-336 гг. до н.э.). Кроме ос-
новного раскопа была заложена траншея на 
месте шурфа 1973 г. Здесь также обнаружена 
каменная вымостка, которую автор раскопок 
функционально связал с расположенным по-
близости некрополем [5, с. 32-34; 7, с. 45-50]. 
Заметим, что на этом же участке поселения 
были выявлены отдельные находки первых 
веков от Р.Х., в частности, разрушенное погре-
бение с западной ориентацией, в котором на-
ходился красноглиняный сосуд [6, с. 4 и др.]. 

В 2013 г. Нижнеднестровская археологиче-
ская экспедиция под руководством И.В. Сапож-
никова провела раскопки внутри Овидиополь-
ской (Аджидерской) крепости, строения кото-
рой (пороховой погреб, арсенальный и казар-
менный комплексы) были основными объек-
тами поисков (заложено 10 шурфов и траншей 
общей площадью 350 кв. м). В ходе этих работ 
прослежены два участка, на которых сохра-
нился античный культурный слой. Первый из 
них был исследован в шурфе № 5 и в северо-
западной части траншеи № 7. Он представлял 
собой остатки вымостки из необработанных 
плоских камней ракушечника и редких фраг-
ментов амфор, залегавших на глубине 0,65-
0,75 м в нижней части гумуса на площади не 
менее 150-200 кв. м. Примечательно, что се-
верная часть вымостки была перерезана 
траншеей шириной до 0,9 м при строительст-
ве каменного фундамента северо-западной 
стены арсенала [1, с. 20; 15, с. 207-208]. 

Второе «пятно» было затронуто шурфами 
№ 1-3 в той же северо-западной части крепо-
сти, но гораздо ближе к береговому обрыву. 
Оно представляло собой участки тонкого и 
малонасыщенного культурного слоя, вклю-
чающего фрагменты керамики, кости живот-
ных и отдельные мелкие камни известняка, 
залегающие на глубине около 70 см. Только в 
последнем из этих шурфов обнаружена не-
большая колоколовидная в разрезе хозяйст-
венная яма с обломками амфор и лепной ке-
рамики в заполнении, которые не поддаются 

узкой датировке [15, с. 207-208]. 
Из материалов раскопок 2013 г. особого 

внимания заслуживает комплекс находок, ко-
торый происходит непосредственно из опи-
санных вымосток. Это амфора и красноглиня-
ный кратер1, а также два амфорных клейма, 
обломки светлоглиняного лутерия и монета 
Филиппа ІІ.  

Развал археологически целой красногли-
няной амфоры найден в шурфе № 5. Высота 
амфоры 98 см, диаметр тулова в широкой час-
ти – 37 см, диаметр венчика – 9,6 см (рис. 4-5). 
Она относится к варианту V-B производства 
Хиоса (с коническим туловом и колпачковой 
ножкой). Подобные сосуды датируются в ши-
роком диапазоне от рубежа V и IV вв. практи-
чески до конца IV в. до н.э. Однако, исходя из 
особенностей венчика и не ярко выделенного 
колпачка ножки, эту амфору можно отнести ко 
2-3 четв. IV в. до н.э. Важно, что несколько та-
ких однотипных амфор были использованы в 
качестве заклада в могиле № 2 кургана № 4, 
исследованного в 1973 г. при непосредствен-
ном участии И.В. Сапожникова на некрополе 
Никония [9, с. 21-22, табл. 12, 5].  

Кроме описанной амфоры, в 2013 г. оттуда 
же происходят два клейма Гераклеи и Фасоса, 
которые, по определениям В.И. Каца и 
Т.Л. Самойловой, датируются соответственно 
340-ми и 360-350-ми годами до н.э. (рис. 6).  

Наиболее важной оказалась находка архео-
логически целого красноглиняного гончарно-
го кратера с росписью по верхней части сосуда. 
Глина плотная, хорошо отмученная. Высота 
сосуда – 30,6 см, практически равна диаметру 
его венчика – 31,5 см. Диаметр тулова в наи-
более широкой части – 24 см, диаметр кольце-
вого поддона – 17,1 см. Пропорции кратера 
нарушены, несимметрично исполнены. Вен-
чик сильно отогнут, довольно резко (дугой) 
переходит в практически прямую шейку. Ту-
лово биконическое, с заглаженным (скруглен-
ным) местом перегиба, слегка закругляется к 
низу. Кольцевой поддон профилирован, сужа-
ется к верху. Выполнен с двумя перегибами и 
довольно широкой верхней частью, к которой 
прикреплено тулово сосуда. Симметрично 
расположенные ручки закреплены на тулове 
немного выше места перегиба. Они круглые в 
сечении, горизонтальные, петлевидные с во-
гнутой серединой. Венчик украшен врезными 
«овами». Верхняя часть кратера покрыта 
                                                
1 Оба предмета были опубликованы [1, с. 20, рис. 1.27-
1.28], но после очистки и реставрации С.К. Маевским в 
2018 году они заслужили републикацию в полном 
объеме. 
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красным расписным орнаментом в виде цве-
тущей лавровой ветви. Кроме того, ниже, по 
поясу на месте перехода от шейки к тулову 
сосуд покрыт полосой волн, направленных с 
двух сторон навстречу (рис. 7-8). 

Описанный выше кратер представляется 
весьма неординарной находкой. Вероятнее 
всего, он является местной, довольно детали-
зированной, но немного непропорциональной 
репликой на импортный сосуд. По предвари-
тельной консультации с В.В. Котенко, кратер, 
скорее всего, является херсонесским импор-
том, где подобная расписная керамика пред-
ставлена довольно широко, хотя и имеет иную 
морфологию. Аналогией, но только в морфо-
логическом плане, может считаться аттиче-
ский краснофигурный колоколовидный кра-
тер первой половины – середины IV в. до 
н.э. [23, p. 200-201, 228-229]. Вероятной исход-
ной формой мог выступать чернолаковый 
кратер с накладным орнаментом начала 
третьей четверти IV в. до н.э. [21, p. 131, 148]. 
Правда, нашу находку от оригинала отличает 
несколько моментов. Во-первых, это пропор-
ции, а также технология изготовления, так как 
«овидиопольский» кратер не покрыт лаком, а 
орнамент выполнен красной краской. Все ос-
тальные характеристики, особенно «овы» на 
венчике и изгиб ручек являются типичными 
признаками оригинальных кратеров именно 
для третьей четверти IV в. до н.э. Следует от-
метить, что данная находка вполне достойна 
отдельной, более детальной публикации. 

Другим предметом, который хронологиче-
ски синхронен описанным выше, является 
медная монета Филиппа ІІ, найденная в тран-
шее 7 (рис. 9). Монета имеет вес около 
7 граммов, диаметр 19 мм. На аверсе изобра-
жена голова Аполлона, на реверсе присутству-
ет надпись FILIPPOU, юноша на коне и буква Λ 
с точкой под ней. Монета датируется между 
359 и 336 гг. до н.э. и имеет довольно широкое 
распространение и много прямых аналогий. 
Отметим, что ближайшим «соседом» Овидио-
польского поселения был Никоний. Метропо-
лией Никония являлась Истрия, где зафикси-
ровано значительно большее количественное 
присутствие бронзовых монет Филиппа II и 
его сына Александра Македонского по сравне-
нию с другими полисами Западного Понта. 
Подобная ситуация наблюдается и для Калла-
тии [22, рart 8, 935].  

Автор раскопок 1981-1982 гг. интерпрети-
ровал исследованную им каменную вымостку 
в районе шурфа 1973 г. как часть специфиче-
ского участка памятника, вероятно, функцио-

нально связанного с расположенным непода-
леку некрополем [5, с. 32-34]. Следует отме-
тить, что открытое в 2013 г. скопление мате-
риалов является структурно подобным к уча-
стку с каменными вымостками и находится в 
непосредственной близости от последнего. 
Оба объекта, по мнению авторов, составляли 
единый комплекс, который служил для про-
ведения определенных обрядов, связанных с 
похоронами (возможно, кремацией) и носил 
ярко выраженный сакральный характер. Ис-
следованный комплекс находок можно уве-
ренно датировать 2-3 четвертями IV в. до н.э. 
Подобная узкая датировка полностью вписы-
вается в период существования поселения 
этого времени, которое, возможно с переры-
вами, функционировало с конца V в. до начала 
ІІІ в. до н.э. Такой вывод также хорошо увязы-
вается с наличием в материалах 1981-1982 гг. 
лепной керамики скифского и фракийского 
(гетского) облика [2, с. 129-134]. 

Итак, на сегодняшний день в северо-
западной части Овидиополя удалось открыть 
следы одного значительного по площади по-
селения. Возле него существовал и большой 
некрополь, на котором были могилы доволь-
но-таки богатых греков. Отдельные находки 
(особенно пьедестал статуи) говорят о том, 
что где-то в этом районе существовали и на-
стоящие городские кварталы с общественны-
ми зданиями. Сегодня мы можем только пред-
положить, что они располагались ближе к 
стрелке упомянутого мыса, то есть непосред-
ственно на территории современного поселка. 
Так это или нет, могут показать только даль-
нейшие целенаправленные исследования. 

Пока же мы можем сделать ряд замечаний 
о хронологии строительных комплексов посе-
ления, его участков и отдельных находок. Как 
уже говорилось, А.Г. Загинайло зафиксировал 
два датированных строительных периода: 
нижний – первая половина IV в. до Р.Х., и верх-
ний – вторая половина IV – начало ІІІ вв. до Р.Х. 
К двум названым можно добавить еще, как 
минимум, два хронологических периода оби-
тания поселения. Первый из них более ранний 
и связан с последней третью V в. до н.э. (оль-
вийская монета «ас» и некоторые керамиче-
ские находки из раскопа 1981 г.), второй – бо-
лее поздний относится к І в. до н.э. – І в. н.э. 
(«Аджидерская могила», золотая ветвь и раз-
рушенное погребение из раскопа 1982 г.).  

Таким образом, уже сейчас можно сделать 
вывод о том, что Овидиопольское поселение, 
основанное греческими колонистами из Ми-
лета (Ионии), существовало (вероятнее всего с 
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перерывами) с последней трети V в. до н.э. до 
первых веков н.э. во времена классической 
Древней Греции, эпохи эллинизма и Римской 
империи. Очевидно, что на протяжении столе-
тий оно было привязано к удобному заливу-
гавани Днестровского лимана и вместе с Ни-
конием и другими населенными пунктами 
входило в округу (хору) стоящего на противо-
положном берегу более крупного города Тира.  

Благодарности: Авторы выражают ис-
креннюю признательность д.и.н. А.В. Буйских 
за помощь в написании статьи и профессио-
нальные консультации.  

 
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА: 

1. Агратюк С.С., Левчук В.В., Сапожников И.В. Аджидер – 
Овидиополь: очерки по археологии и истории города и кре-
пости. Одесса-Овидиополь, 2015. 312 с. 

2. Бруяко И.В., Суничук Е.Ф. Лепная керамика из посе-
ления Овидиополь I // Новые исследования по археологии 
Северного Причерноморья. Киев, 1987. С. 129-134. 

3. Внуков С.Ю. Причерноморские амфоры І в. до н.э. – 
ІІ в. н.э. (морфология). Москва, 2003. 320 с. 

4. Гудкова А.В., Охотников С.Б., Субботин Л.В., Черня-
ков И.Т. Археологические памятники Одесской области: 
справочник. Одесса, 1991. 184 с., 39 рис. 

5. Загинайло А.Г. Отчет Днестровской археологической 
экспедиции об охранных раскопках античного поселения у 
п.г.т. Овидиополь в 1981 г. Одесса, 1982 // Архив ОАМ НАУ. 
№ 88263. 34 с. 

6. Загинайло А.Г. Отчет Днестровской археологической 
экспедиции об охранных раскопках античного поселения у 
п.г.т. Овидиополь в 1982 г. Одесса, 1983. // Архив ОАМ НАУ. 
№ 86631/1. 55 с. 

7. Загинайло А.Г. Охранные раскопки античного посе-
ления Овидиополь ІІ // Памятники древней истории Северо-
Западного Причерноморья. Киев, 1985. С. 45-50. 

8. Карышковский П.О. Монеты Ольвии. Очерк денежно-
го обращения Северо-Западного Причерноморья в античную 
эпоху. Киев, 1988. 168 с. 

9. Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. 
Типология амфор ведущих центров-экспортеров товаров в 
керамической таре: каталог-определитель. Москва-Саратов, 
2003. 352 с.  

10. Муральт Э.Г. Древние поселения на северо-западном 
берегу Черного моря от Дуная до Буга // Записки Санкт-
Петербургского археологическо-нумизматического общест-
ва. 1850. Т. 2. С. 129-146. 

11. Отчет Императорской Археологической комиссии за 
1903 год. Санкт-Петербург, 1906. 246 с., 7 табл. 

12. Охотников С.Б. Греческие колонии Нижнего Подне-
стровья: VI в. до н.э. – IV в. н.э. Одесса, 2000. 56 с. 

13. Паллас П.С. Наблюдения, сделанные во время путе-
шествия по южным наместничествам русского государства в 
1793-1794 годах. Москва, 1999. 247 с. 

14. Сапожников И. Из истории изучения археологиче-
ских памятников Северо-Западного Причерноморья (на 
территории Овидиопольского района Одесской обл. // 
Вісник Одеського історико-краєзнавчого музея. Вип. 3. Оде-
са, 2006. С. 132-136. 

15. Сапожников І.В., Аргатюк С.С., Судник С.В. Перші 
наукові розкопки Аджидерської фортеці // Археологічні 
дослідження в Україні 2013 р. Київ, 2014. С. 207-208. 

16. Синицын М.С. Следы древних поселений скифо-
сарматской эпохи между устьями Днестра и Буга // Наук. 
зап. Одес. педінституту. 1950. Т. ІХ. С. 51-66. 

17. Blaramberg J. Ruines d’Olbia // Journаl d’Odessa. 1827. 
№ 28. P. 7-8. 

18. Guthrie M. A tour, performed in the years 1795-6, 
through the Taurida, or Crimea, the antient kingdom of Bospho-
rus, the once-powerful republic of TauricCherson, and all the 
other countries on the north shore of the Euxine, ceded to Russia 
by the peace of Kainardgi and Jassy. London, 1802. 447 р. 

19. Latyschev B. Inscriptiones Antiquae orae septentrionalis 
Ponti Euxini Graecae et Latinae. Vol. I: Inscriptiones Туrае, Ol-
biae, Chersonesi Tauricae, aliorum loconim a Danubio usque ad 
regnum Bosporanum continens. Petropoli, MCMXVI. 598 p. 

20. Pallas P.S. Bemerkungen auf einer Reise in die südlichen 
Statthalterschaften des russischen Reichs in den Jahren 1793 und 
1794. Bd. II. Leipzig, 1801. 527 s. 

21. Πέτρος Γ. Θέμελης, Γιάννης Π. Τουράτσογλου. 
Οιτάφοιτου Δερβενίου. Аθηνα, 1997. 378 σελ. 

22. Troxell, Hyla A. Sylloge nummorum graecorum: The col-
lection of the American Numismatic Society. 8. Macedonia II: 
Alexander I – Philip II. New-York: The American Numismatic 
Society. 1994. 52 p., 34 pl. 

23. Vedergreco: Le necropoli di Agrigento: mostra internazi-
onale. Agrigento: L’Erma Di Bretschneider,1988. 397 р. 

24. Waxel L. de. Recueil de quelques antiquités trouvées sur 
les bords de la mer noire appartenans à l’empire de Russie dessi-
nées d’après les originauxen 1797 et 1798. Вerlin, 1803. 14 s., 12 
fig. 

 
 
Sapozhnikov Igor, Levchuk Vladimir, Sinelnikov Alexander 

 
The Complex of Antique Findings from the Adzhider Fortress:  
to the Dating of Ovidiopol Settlement and «The Tomb of Ovid» 

 
The paper presents a comprehensive analysis of currently known antique materials coming from the Ovidiopol settlement. 

First of all, they include mostly random in nature findings, that were made during the construction of the Adzhider fortress in 
1792-1793. The material complex found at that time included the «Tomb of Ovid», the upper part of the terracotta figurine, the 
marble pedestal of the statue and several other rather bright objects. The authors managed to reconsider the historiography of 
the issue and suggest the datings and interpretation of these materials. According to the analysis, the so-called «The Tomb of 
Ovid» is proposed to be associated with the Roman poet only according to the time of its creation, that is the 1st century B.C. – the 
1st century A.D. Several more items are also related to that time. The head belongs to the terracotta figurine of the Syrian Aphro-
dite and is related to the Hellenistic period. 

The next part of the work is devoted to the publication of the findings made in 2013 by the Lower Dniester Expedition of the 
Institute of Archeology of the National Academy of Sciences of Ukraine (headed by I.V. Sapozhnikov) in the course of research of 
the Adzhider (Ovidiopol) fortress of the Modern Period. Some of the materials from the expedition’s excavations were restored, 
which led to their republishing, as well as reconsidering of certain aspects of the chronology and interpretation of individual 
objects and complex in general as well. 

The material complex studied in 2013 was represented by findings coming from the site with coverings. A similar site was 
also studied by the expedition of A. G. Zaginaylo 1981-1982. Several items among the materials deserve special attention. Among 
them, the archaeologically whole amphora of Chios production, the red clay painted krater unique of its kind, the coin of Philip II 
and some others. 

The analysis of these objects allows dating the whole site with coverings to the 2-3 quarter of the 4th century B.C. and inter-
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pret it as part of the complex having clearly sacral character, taking into account its location at a short distance from the ne-
cropolis. 

Thus, as a result of research, it has become possible to establish the existence of one rather large ancient settlement Ovidio-
pol, in contrast to the previously supposed existence of three settlements dated to the 4th – 3rd centuries B.C. In addition, two 
chronological periods of its existence have been identified and specified: last third of the 5th – beginning of the 3rd cent. B.C. and 
the 1st century B.C. – the 1st century A.D. Also, in this area there used to be a large necropolis with a certain territory for the 
ceremonies related to the burial. 

Keywords: Adzhider fortress, «The Tomb of Ovid», settlement, burial ground, painted krater, a coin of Philip II, golden 
branch 
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Рис. 1. Фрагмент терракотовой статуэтки из могилы в Аджидеркой крепости (по С. Палласу) 

 

 
 

Рис. 2. Виньетка с изображением «Могилы Овидия» и других находок (по С. Палласу) 
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Рис. 3. «Могила Овидия» (по М. Гатри) 

 

 

Рис. 4. Хиосская амфора (фото А. Синельникова) 

 

Рис. 5. Хиосская амфора (рисунок А. Синельникова) 
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Рис. 6. Амфорные клейма Гераглейи (1) и Хиоса (2) (фото И. Сапожникова) 

 

 
 

Рис. 7. Кратер с росписью (фото А. Синельникова) 
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Рис. 8. Кратер с росписью (рисунок А. Синельникова) 

 
 
 
 

 
 

Рис. 9. Медная монета Филиппа ІІ (фото И. Сапожникова) 
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Стаття присвячена характеристиці сім’ї та мережі родинних зв’язків мешканців села Харківці у другій 

половині XVIII ст. На основі матеріалів сповідних розписів проаналізовано показники загальної та серед-
ньої населеності домогосподарств і чисельності родин, поколінний склад і структуру сімейних утворень 
різних груп сільського соціуму – духовенства, козаків, селян і слуг. В основу дослідження покладено найпо-
ширенішу в сучасній історичній демографії класифікацію родинних домогосподарств британського істо-
рика Пітера Ласлетта. 

Ключові слова: сповідний розпис, домогосподарство, родина, Харківці, структура родини 
 
Поступово українські історики у своїх дос-

лідженнях все більшу увагу звертають на таку 
важливу ланку суспільства, як сім’я (родина). 
Відбувається це на хвилі зростання інтересу до 
здобутків західної історіографії, насамперед, у 
сфері соціальної історії та історичної демогра-
фії. Однак стан вивчення проблеми еволюції 
інституту сім’ї на українських землях ще й досі 
залишається «білою плямою» вітчизняної іс-
торії. А існуючі уявлення про минуле родини 
та родинного життя в України здебільшого 
ґрунтуються на етнографічному матеріалі та 
не мають вагомого документального підтвер-
дження. Винятком є розвідки Ю. Волошина, 
Д. Казімірова, М. Крикуна, А. Перковського й 
О. Сакала переважно по окремих населених 
пунктах Гетьманщини. Черговою спробою 
пролити світло на цю проблему є пропонова-
ний аналіз сімейної структури та мережі ро-
динних зв’язків мешканців села Харківці Пи-
рятинської сотні Лубенського полку (з 1781 р. 
– Пирятинського повіту Київського намісниц-
тва), здійснений на основі облікових даних 
сповідних розписів. 

Мета статті полягає у з’ясуванні показників 
загальної та середньої населеності домогоспо-
дарств і чисельності родин, аналізі поколінно-
го складу, типології та структури родин жите-
лів Харківців у другій половині XVIII ст. 

Джерельну базу дослідження становлять 

сповідні розписи Свято-Михайлівської церкви 
цього села за 1758 та 1789 рр., що нині збері-
гаються у комплексі матеріалів фонду «Пиря-
тинське духовне правління» Державного архі-
ву Полтавської області [2; 3]. Вони містять ін-
формацію про домогосподарства, а також про 
окремі родини з фіксацією імен і віку усіх їх 
членів і ступеня спорідненості між родичами. 
На основі цих відомостей можна визначити 
такі показники як населеність домогоспо-
дарств і чисельність родин, а також дослідити 
склад і структуру окремих сімей. 

У 1758 р. в Харківцях нараховувалося 143 
двори, в яких мешкало 1340 осіб (660 чолові-
ків, 680 жінок) [2, арк. 26]. Населення репрезе-
нтувало чотири соціальних стани: духовенст-
во (священики, дяки, паламарі) – 3 двори, 
26 осіб; козаки – 104 двори, 938 осіб; ремісни-
ки – 9 дворів, 90 осіб; селяни (посполиті) – 
27 дворів, 203 особи. Окремо в 14 домогоспо-
дарствах (одне з них належало священику, а 
решта козакам) жили ще й слуги – 83 особи, у 
середньому 5,9 особи на двір. 

На кінець століття кількість дворів у селі 
зменшилася до 116, а чисельність населення, 
навпаки, зросла й становила 1707 осіб (807 
чоловіків і 900 жінок) [3, арк. 65зв.-66]. Зафік-
совано 3 двори духовенства з населеністю 
14 осіб, 90 козацьких дворів, в яких мешкало 
1379 особи, 23 селянських – 271 особи та жод-
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ного ремісничого. В одному священицькому та 
чотирьох козацьких дворах нараховувалося 
43 особи слуг, у середньому 8,6 особи на двір. 
Порівняно з 1758 р. зменшилась як загальна 
чисельність цієї категорії населення, так і кі-
лькість дворів, де були слуги, однак зросла їх 
концентрація в окремих домогосподарствах. 

Середня населеність дворів духовенства у 
1758 р. становила 11,3 особи, козаків – 9,7 осо-
би, ремісників – 10 осіб, селян – 7,5 особи. Най-
більш залюдненими були козацькі двори вдо-
ви Горпини Лукашихи [2, арк. 14-14зв.] та Ма-
ксима Сенчила [2, арк. 15-16] (по 39 осіб у кож-
ному). Найменш заселений – двір козацької 
вдови Фросини Драганки [2, арк. 19], що меш-
кала з сином Олексієм (2 особи). Усереднено в 
одному харківецькому домогосподарстві меш-
кало 9,4 особи. 

До 1789 р. населеність дворів духовенства 
значно зменшилася і в середньому становила 
6 осіб, а залюдненість козацьких і селянських 
домогосподарств, навпаки, помітно зросла – 
15,8 і 11,8 особи відповідно. Найбільше меш-
канців нараховував двір козака Мартина Кри-
вця [3, арк. 58-59] (52 особи), а найменшими 
стали двори попаді Ірини Леонтіївни [3, 
арк. 33] та стихарного дячка Климента [3, 
арк. 33зв.] (по 4 особи у кожному). Зріс також 
показник середньої населеності дворів у ціло-
му по селу – до 14,7 осіб. 

Зростання показника населеності харківе-
цьких дворів з 9,4 осіб у 1758 р. до 14,7 осіб у 
1789 р. відбулося за рахунок скорочення кіль-
кості домогосподарств і збільшення загальної 
чисельності населення. Ймовірно, за процесом 
ущільнення домогосподарств стояло бажання 
місцевого населення уникнути подвірного по-
датку, який сплачувався з кожного двору не-
залежно від кількості мешканців. Також упро-
довж другої половини XVIII ст. простежується 
тенденція до збільшення кількості жителів у 
домогосподарствах козаків і селян. Цікавим 
виглядає те, що це відбулося не за рахунок 
слуг, кількість яких, навпаки, помітно скоро-
тилася, а за рахунок зростання родин власни-
ків дворів. 

Видається доцільним порівняти отримані 
дані з результатами аналогічних розвідок ін-
ших дослідників. Так, Ю. Волошин визначив, 
що середня населеність домогосподарств 
українських сіл Стародубського полку Гетьма-
нщини становила 8,9 особи [1, с. 217]. Резуль-
тат у 10,4 особи отримав О. Сакало для сіл Лу-
бенського полку загалом [5, с. 200]. Це дозво-
ляє стверджувати, що показник середньої на-
селеності домогосподарств Харківців упро-

довж другої половини XVIII ст. був доволі ви-
соким.  

Згідно з прийнятим в історичній демографії 
визначенням польського дослідника Ц. Кукльо 
терміном «родина» позначають групу взаємо-
залежних осіб, зосереджених в одному домого-
сподарстві, серед яких малі (нуклеарні) роди-
ни – батьки та ще несамостійні діти, кревні 
родичі та слуги. Він же зазначає, що це визна-
чення близьке за значенням до терміна «до-
могосподарство» [7, с. 354]. У цьому випадку 
до складу родини зараховують усіх мешканців 
двору включно зі слугами. Водночас останні, 
зазвичай, не мають кровноспоріднених зв’яз-
ків із головою домогосподарства, в якому жи-
вуть. До того ж джерела фіксують їх як окрему 
соціальну групу. З огляду на це їх родини розг-
лядатимуться окремо. До речі, частка домого-
сподарств із слугами була незначною – 9,8% у 
1758 р. і 4,3% у 1789 р. Крім того, нерідко в од-
ному домогосподарстві могло нараховуватися 
дві та більше родини, навіть за відсутності 
слуг. Отже, «родина» не завжди збігається з 
«домогосподарством».  

Результатом застосування вищеназваного 
підходу стало виділення станом на 1758 р. у 
межах 143 домогосподарств 155 окремих ро-
дин, з них 3 родини духовенства (20 осіб), 
104 козацьких (938 особи), 9 ремісничих (90 
осіб), 27 селянських (203 особи) і 12 родин 
слуг (75 осіб). Найбільшою та найменшою бу-
ли родини вже згаданих вище козацьких вдів 
Горпини Лукашихи [2, арк. 14-14зв.] і Фросини 
Драганки [2, арк. 19], що складалися з 39 і 
2 осіб відповідно. Окремо виділено 14 самотніх 
людей (6 духовного стану та 8 слуг), які не ма-
ли власних родин і жили у домогосподарствах 
інших мешканців парафії. Усі вони були моло-
дими (найстаршому було 40 років, а наймоло-
дшому 10 років) і потенційно мали всі шанси 
змінити свій шлюбний статус. Зважаючи на це, 
вони будуть вилучені з подальшого аналізу, 
що дозволить уникнути плутанини та зосере-
дитися винятково на родинах. 

Середня чисельність сімей духовенства, по-
рівняно з населеністю їхніх же домогоспо-
дарств, значно зменшилася та становила 6,7 
особи. Чисельність козацьких родин майже не 
змінилася й у середньому дорівнювала 
9 особам. Незмінним залишався розмір реміс-
ничих і селянських родин – 10 і 7,5 особи від-
повідно, що пов’язано з відсутністю в їхніх 
дворах слуг. 

У більшості випадків на один двір припада-
ла одна сім’я. Виняток становили 12 дворів 
(8,4%), в яких окрім родини власника мешка-
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ли ще й слуги зі своїми сім’ями. Середній роз-
мір родин слуг становив 6,3 особи. 

Станом на 1789 р. у межах 116 домогоспо-
дарств нараховувалося вже 132 родини, тобто 
їх кількість, порівняно з 1758 р., зменшилася. 
Поділ родин за соціальною приналежністю їх 
членів виглядав наступним чином: 3 родини 
духовенства (14 осіб), 95 козацьких (1379 
осіб), 26 селянських (271 особа) і 8 родин слуг 
(40 осіб). Найбільше число родичів зафіксова-
но у сім’ї козака Мартина Кривця [3, арк. 58-59] 
(52 особи), а найменше – у родині селянина 
Петра Шаповала [3, арк. 64зв.], що мешкав з 
дружиною Варварою (2 особи). Також виявле-
но 3 самотніх людей, що були слугами. 

У цьому випадку розмір родин усіх соціаль-
них станів, порівняно з населеністю їхніх же 
домогосподарств, помітно не змінився. Так, 
родина особи духовного чину в середньому 
складалася з 4,7 осіб, козака – 14,5 осіб, селя-
нина – 10,4 осіб. Якщо порівняти отримані по-
казники з даними 1758 р., то по окремих кате-
горіях населення (духовенство та козаки) вони 
зросли майже вдвічі. 

Збільшення кількості сімей порівняно з до-
могосподарствами пов’язано з тим, що в одно-
му дворі деколи мешкало більше однієї сім’ї. 
Загалом така ситуація спостерігалася в 
11 домогосподарствах (9,5%). У чотирьох ви-
падках (3,4%) іншу родину репрезентували 
слуги. У сім’ях слуг у середньому нараховува-
лося по 5 осіб. 

Грубо підрахований (шляхом поділу зага-
льної кількості населення на кількість родин) 
показник середньої населеності однієї харкі-
вецької родини у 1758 р. становив 8,6 особи, а 
у 1789 р. – 12,9 особи. В обох випадках він 
більш ніж удвічі перевищує аналогічний пока-
зник А. Перковського для Гетьманщини у ці-
лому – 4,6 особи [4, с. 106-107]. 

Важливою характеристикою родини в істо-
рико-демографічних дослідженнях є її поко-
лінний склад. Розрізняють однопоколінні 
(одинаки, шлюбна пара без дітей, неодружені 
рідні чи двоюрідні брати та сестри), двопоко-
лінні (батьки з неодруженими дітьми чи ін-
шими неодруженими родичами по бічній лінії, 
наприклад, племінниками), трипоколінні (ба-
тьки, діти, онуки чи аналогічні родичі по біч-
ній лінії) та чотирипоколінні (батьки, діти, 
онуки, правнуки чи аналогічні родичі по бічній 
лінії) сім’ї. 

Поколінна структура харківецьких родин у 
1758 р. виглядала так: духовенство – 2 три-
поколінних (66,7%), 1 двопоколінна (33,3%); 
козаки – 67 двопоколінних (64,4%), 34 трипо-

колінних (32,7%), 3 чотирипоколінних (2,9%); 
ремісники – 5 двопоколінних (55,6%), 4 трипо-
колінних (44,9%); селяни – 15 трипоколінних 
(55,6%), 12 двопоколінних (44,4%); слуги – 
8 двопоколінних (66,7%) і 4 трипоколінних 
(33,3%). 

Станом на 1789 р. у Харківцях усі 3 родини 
духовенства були двопоколінними (100%). 
Більшість козацьких родин стали трипоколін-
ними – 59 (62,1%), хоча значною залишалася й 
кількість двопоколінних – 33 (34,7%). Також 
козаки залишалися єдиною мікрогрупою сіль-
ського соціуму, де зустрічалися чотирипоко-
лінні сім’ї – 3 (3,2%). Родини селян розподіля-
лись наступним чином: трипоколінні – 13 
(50%), двопоколінні – 12 (46,2%), однопоко-
лінні – 1 (3,8%). Більшість родин слуг склада-
лася з двох поколінь – 7 (87,5%) і лише одна 
(12,5%) з трьох. 

Аналіз поколінної структури засвідчує, що у 
1758 р. абсолютну перевагу мали родини, що 
складалися з представників двох поколінь – 
60% (93 сім’ї). На другому місці опинилися 
трипоколінні – 38,1% (59 сімей). Останнє місце 
посіли чотирипоколінні сім’ї, на долю яких 
припало лише 1,9% у загальній структурі. Од-
нопоколінних сімей не виявлено. 

У 1789 р. поколінне співвідношення зміни-
лося на користь родин, що складалися з пред-
ставників трьох генерацій – 55,3% (73 роди-
ни). Колишні лідери тепер опинилися на дру-
гій позиції – 41,7% (55 родин). Прогнозовано 
чотирипоколінні родини зайняли третє місце 
– 2,3%. Також зафіксовано одну родину, що 
складалася з представників одного покоління 
– 0,7%. 

Аналіз структури родин проведено на ос-
нові загальноприйнятої у сучасній історико-
демографічній науці класифікації британця 
П. Ласлетта, згідно з якою виділяють п’ять ка-
тегорій родинних домогосподарств: 

1. Одинаки (solitaries) – домогосподарства, 
що складаються з однієї людини (вді-
вець/вдова чи особа, що не перебуває у шлю-
бі). 

2. Безструктурні (no family) – особи, що жи-
вуть разом і можуть бути пов’язані родинними 
зв’язками, але не утворюють шлюбних пар 
(неодружені брати та сестри, дід/баба з ону-
ками, дядько/тітка з племінниками). 

3. Прості або нуклеарні (simple family house-
holds) – шлюбна пара з дітьми чи без них. 
Структурним принципом такої сімейної групи 
є шлюбний зв’язок, тож родина вдівця або 
вдови з дітьми теж вважається нуклеарною. 

4. Розширені (extended family households) – 



 ЕМІНАК  18 

сім’ї, в яких поряд з подружньою парою живе 
ще хтось із родичів. Залежно від того, ким ці 
родичі доводяться главі домогосподарства, 
розрізняють розширення по висхідній (у си-
нівській родині мешкає овдовілий батько чи 
мати без інших дітей), низхідній (один із бать-
ків записаний на чолі синівського двору) та 
бічній (неодружені брати та сестри господаря) 
лініях. 

5. Мультифокальні (multiple family house-
holds) – родинні домогосподарства, що скла-
даються з кількох нуклеарних ядер, кожне з 
яких, у свою чергу, може бути простим чи роз-
ширеним. Дві останні категорії відносять до 
родин складного типу [6, с. 92-96]. 

Станом на 1758 р. усі 3 священицькі родини 
були мультифокальними, а у козаків нарахо-
вувалося 56 (53,8%) мультифокальних, 40 
(38,5%) нуклеарних і 8 (7,7%) розширених. 
Родин ремісників з простою структурою зафі-
ксовано 5 (55,6%), а мультифокальних – 4 
(44,9%). Розподіл селянських сімей мав такий 
вигляд: мультифокальні – 13 (48,2%), нуклеа-
рні – 11 (40,7%), розширені – 3 (11,1%). Порів-
ну родин із простою та складною структурою 
зафіксовано у слуг: 6 (50%) нуклеарних, 5 
(41,7%) мультифокальних і 1 (8,3%) розшире-
на. Загалом помітною є перевага складних ро-
динних утворень. Результати більш детально-
го аналізу структури харківецьких родин у 
1758 р. представлено у вигляді таблиці (див. 
таблицю 1). 

 
Таблиця 1. Структура родин села Харківці у 

1758 р. [2, арк. 1-26]. 
 

Категорія Клас К-ть % 
3a Шлюбі пари без дітей 0 
3b Шлюбні пари з дітьми 53 
3c Вдівці з дітьми 0 Нуклеарні 

3d Вдови з дітьми 9 

40 

4a Родини з висхідним ро-
зширенням 2 

4b Родини з низхідним ро-
зширенням 2 

4c Родини з бічним розши-
ренням 7 

Розширені 

4d Комбінація 4a-4c 1 

7,7 

5a Родини з висхідними 
другорядними ядрами 3 

5b Родини з низхідними 
другорядними ядрами 26 

5c Родини з бічними друго-
рядними ядрами 11 

5d Братські родини 12 

Мульти-
фокальні 

5e Інші 29 

52,3 

Усього 155 100 

Найбільшу частку у структурі родин стано-
вили мультифокальні – 52,3%. Переважна бі-
льшість з них віднесена до класу інших – 
29 родин (35,8%), що являв собою складну 
комбінацію класів 5a-5d категорії «мультифо-
кальні родини». Найпоширенішим варіантом 
були братські з низхідними другорядними яд-
рами – в родинах одружених братів і сестер 
мешкали ще й їхні одружені діти. Сюди також 
зараховані ті мультифокальні родини, в яких 
визначення позицій другорядних ядер викли-
кає значні труднощі. Як правило, це були бага-
тоядерні сім’ї, що складалися з великої кілько-
сті близьких і далеких родичів. Другу позицію 
зайняли родини з низхідними другорядними 
ядрами – у батьківській сім’ї жили діти зі свої-
ми дружинами та нащадками – 26 (32,1%). За 
ними йшли братські родини – 12 (14,8%), які 
складалися із сімей одружених братів і сестер, 
що мешкали разом без батьків. На передос-
танньому місці розташувалися сім’ї з бічними 
другорядними ядрами – 11 (13,6%), серед яких 
зустрічалися такі варіанти: овдовілий один із 
батьків з мінімум двома жонатими дітьми чи 
нуклеарна родина й одружений хтось із роди-
чів по бічній лінії, найчастіше племінник. На-
решті, на останньому місці опинилися 3 (3,7%) 
сім’ї з висхідними другорядними ядрами – ра-
зом з одруженими дітьми, що були головами 
домогосподарств, мешкали ще й їхні батьки. 

Наступну групу становили нуклеарні сім’ї 
(40%), у середовищі яких абсолютним лідером 
були шлюбні пари з дітьми – 53 (85,5%). Висо-
кою була частка родин, що складалися з вдів із 
дітьми – 9 (14,5%). Шлюбних пар без дітей, а 
також родин вдівців із дітьми у джерелі не за-
фіксовано. 

Частка розширених родинних домогоспо-
дарств у загальній структурі була незначною 
(7,7%). Найбільше серед них виявилося сімей 
із бічним розширенням – 7 (58,3%), тобто ра-
зом із подружжям мешкав ще хтось із родичів 
по бічній лінії – брат, сестра, племінник. Порів-
ну було сімей з висхідним і низхідним розши-
ренням – по 2 (16,7% на кожну групу). Також 
зафіксовано одну сім’ю (8,3%) комбінованого 
типу – двоє додаткових родичів, один з яких 
утворював висхідне розширення, а інший – 
бічне. 

У 1789 р. структура родинних домогоспо-
дарств Харківців виглядала дещо інакше. Усі 
3 родини духовенства були нуклеарними. З 
95 козацьких родин 79 (83,2%) були мульти-
фокальними, 14 (14,7%) нуклеарними і 2 
(2,1%) розширеними. Переважна частина се-
лянських родин також мала складну структу-
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ру: 21 (80,8%) мультифокальна проти 5 
(19,2%) нуклеарних. Розподіл родин слуг ви-
глядав так: 5 (62,5%) нуклеарних, 2 (25%) ро-
зширених і 1 (12,5%) мультифокальна. Ціка-
вим виглядає те, що порівняно з 1758 р. у двох 
основних мікрогрупах сільського населення 
(козаки та селяни) відбулося значне збіль-
шення частки мультифокальних родин з од-
ночасним зменшенням частки нуклеарних. 
Водночас у структурі родин слуг домінував 
нуклеарний тип. Як і в попередньому випадку 
підрахунки оформлено у вигляді таблиці (див. 
таблицю 2). 

 
Таблиця 2. Структура родин Харківців у 

1789 р. [3, арк. 33-65]. 
Категорія Клас К-ть % 

3a Шлюбі пари без 
дітей 1 

3b Шлюбні пари з ді-
тьми 23 

3c Вдівці з дітьми 0 
Нуклеарні 

3d Вдови з дітьми 3 

20,5 

4a Родини з висхід-
ним розширенням 1 

4b Родини з низхід-
ним розширенням 2 

4c Родини з бічним 
розширенням 1 

Розширені 

4d Комбінація 4a-4c 0 

3 

5a Родини з висхід-
ними другорядними 
ядрами 

1 

5b Родини з низхід-
ними другорядними 
ядрами 

15 

5c Родини з бічними 
другорядними ядра-
ми 

12 

5d Братські родини 26 

Мульти-
фокальні 

5e Інші 47 

76,5 

Усього 132 100 
 
Знову ж таки на першому місці опинилися 

мультифокальні родини – 76,5%. Змінилося 
тільки співвідношення між різними формами 
родинних домогосподарств цієї категорії. Аб-
солютним лідером стали родини класу 5e – 47 
(46,5%), їх більшу частину можна класифіку-
вати як братські з низхідними другорядними 
ядрами. Наступними йшли власне братські 
родини – 26 (25,7%). Дещо поступалися їм ро-
дини з низхідними – 15 (14,9%) і бічними – 12 
(11,9%) другорядними ядрами. Також зафік-
совано одну родину з висхідним другорядним 
ядром (1%). 

Друге місце посіли нуклеарні родини – 
20,5%. Лідером цієї категорії залишалися 
шлюбні пари з дітьми – 23 (85,2%). Решта ро-
дин репрезентована вдовами з дітьми – 3 
(11,1%) і шлюбною парою без дітей – 1 (3,7%). 
Вдівців з дітьми, як і раніше, не зафіксовано. 

На третьому місці розташувалися родини з 
розширеною структурою – 3%. Дві з них мали 
низхідне розширення, одна розширювалася по 
висхідній і ще одна мала розширення на бічній 
лінії. 

Отже, типологічний аналіз структури ро-
дин показав, що в Харківцях у 1758 р. нарахо-
вувалося 81 (52,3%) мультифокальна, 62 
(40%) нуклеарних і 12 (7,7%) розширених сі-
мей. У 1789 р. 101 (76,5%) родина була муль-
тифокальною, 27 (20,5%) нуклеарними і 4 
(3%) розширеними. В обох випадках одинаків і 
безструктурних родин не виявлено. Отримані 
дані свідчать про переважання серед харківе-
цьких жителів складних форм сімейної органі-
зації як у 1758 р. (60%), так і в 1789 р. (79,5%). 

У цілому результати аналізу типологічної 
структури родин Харківців є близькими до 
аналогічних отриманих Ю. Волошиним для 
українських сіл Стародубського полку – 60,9% 
складних проти 34,8% простих родинних 
утворень [1, с. 227], а також даних О. Сакала 
стосовно Лубенського полку – 72,6% і 27,3% 
відповідно [5, с. 203-204]. 

Отже, отримані у результаті дослідження 
харківецьких родин показники загалом підт-
верджують тенденції, характерні для інших 
сільських населених пунктів Лівобережної 
України у другій половині XVIII ст. Крім того, 
приклад Харківців підкріплює доволі пошире-
ну серед науковців думку про те, що до почат-
ку XIX ст. на території усієї Центрально-Східної 
Європи домінували складні форми сімейної 
організації [8, с. 4]. Однак, щоб остаточно за-
свідчити чи спростувати цю тезу, потрібні по-
дальші дослідження структури родин на біль-
шій території і в ширших часових рамках. 
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Dudka Svitlana 
 

The Families of the Residents of the village of Kharkivtsi in the second half of the XVIII century 
(according to the confessional register) 

 
The paper is devoted to the problems of demographic development of the rural population of the Left-Bank Ukraine in early 

modern times. The main attention is paid to the characterization of the family and the network of family ties of the inhabitants of 
the village of Kharkivtsi of Pyryatyn company of Lubny regiment (from 1781 – Pyriatyn county of Kyiv vicegerency) in the second 
half of the XVIII century, which was one of the typical Ukrainian villages of that time. On the basis of the records of confessional 
registers, the rates of general and average population of households have been analyzed; the number of families and members of 
the families has been determined; the generational composition and the structure of family formations of different groups of 
rural society: clergy, Cossacks, peasants, and servants have been considered. 

The research is based on the most common in modern historical demography classification of family households of the British 
historian Peter Laslett. Typological analysis of the structure of families has shown that in Kharkivtsi during the second half of the 
XVIII century there were much more complex forms of family organization than simple nuclear families. While most of the 
Kharkivtsi families belonged to the multifocal type, single persons and unstructured families were not detected at all. 

The results of the research confirm the opinion of the majority of contemporary social historians that for the Ukrainian soci-
ety in the preindustrial period a large patriarchal family, united several marital couples, was typical. Such form of family organi-
zation implied the joint residence of a large number of other close or distant relatives (parents, married children, grandchildren, 
cousins, nephews, sons and daughters) or even not relatives, such as servants or other families along with a nuclear family (hus-
band, wife, children) in one household. In traditional society, the determining factor was not the degree of consanguinity between 
the inhabitants of the household, but the possibility of joint housekeeping activity. Therefore, not only the internal structure of 
the family but also the concept of it in that time agrarian society, differed greatly from the modern one. 

Keywords: confessional register, household, family, Kharkivtsi, family structure 
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У статті здійснено єврейський дискурс у творчості відомого українського краєзнавця Надії Суровцової 
крізь призму особистого життя та наукової діяльності, використовуючи егодокументи – мемуари, есе, 
листи та художньо-публіцистичну спадщину – нариси, статі, замітки Суровцової, презентацію у них ві-
домостей, які стосуються уманського єврейства. Науковець залишила спогади про відомих земляків-
євреїв, з її іменем пов’язані перші дані про пошуки могили хасидського цадика Нахмана у 1970-х рр.  

Ключові слова: Надія Суровцова, «Спогади», «Листи», нарис «Брацлавський цадик», Умань, євреї-хасиди, 
цадик Нахман 

 
Питання релігійної, національної, культур-

ної толерантності українців щодо представни-
ків інших народів, котрі проживали та прожи-
вають на території нашої держави, часто набу-
вало своєї актуальності у контексті національ-
но-визвольних змагань за право самого існу-
вання нашої нації під гнітом агресивних сусі-
дів. Неоднозначно оцінюються істориками та 
пересічними громадянами взаємини українсь-
кого та польського, українського та російсько-
го, українського та турецького, українського й 
єврейського народів: обидва останні – трива-
лий час були поневолені, обидва – шукають 
шляхи для збереження національно-куль-
турної ідентичності, однак для українців євреї 
часто опинялись по той – ворожий – бік бари-
кад, коли вибухали війни, революції, повстан-
ня. Єврейські погроми мали місце й під час на-
ціонально-визвольної війни Богдана Хмель-
ницького (1648-1657 рр.), і в період Коліївщи-
ни-Гайдамаччини (1768 р.), і під час револю-
ційних подій першого двадцятиліття ХХ ст. 
Взаємні образи та звинувачення часто й сьо-
годні псують відносини між двома народами, 
але набагато більше того, що єднає й прими-
рює. Аби переконатися у цьому, достатньо 
ознайомитися зі спогадами очевидців тих ро-
ків і подивитися на взаємини між українцями 
й євреями не крізь призму тотальної неприяз-
ні та знищення одних одними, а з точки зору 
розуміння, що завжди є ті, хто візьметься за 
зброю, і ті, хто собою заступить несправедливо 
засудженого до смерті. Маємо на увазі мемуа-
ри й епістолярій нашої співвітчизниці, земля-
чки, талановитого історика та літератора, 
уманчанки Надії Суровцової (1898-1985 рр.).  

Зі здобуттям Україною незалежності її 
«Спогади» (1996 р.) [11] і «Листи» 

(2001 р.) [10] вийшли друком й одразу стали 
справжньою сенсацією, адже відхиляли завісу 
таємничості над багатьма питаннями та поді-
ями, що турбували дослідників історії України 
першої половини ХХ ст. й уманських краєзнав-
ців, адже Н. Суровцова після повернення з 
в’язниці та заслання (1956 р.) активно взялася 
за краєзнавчу роботу, працювала у місцевому 
краєзнавчому музеї, дякуючи їй відкрито 
Уманську картинну галерею. 

У своїх мемуарних текстах вона багато ува-
ги приділяє євреям. До речі, не зумисне, просто 
сама історія Умані (сьогодні – районний центр 
у Черкаській області), куди вона разом із бать-
ками на початку ХХ ст. (1903-1904 рр.) переї-
хала, її особисте життя, оточення – друзі та ко-
леги – так чи інакше були пов’язані з єврейсь-
ким етносом.  

Дійсно, Умань здавна була полінаціональ-
ною та полірелігійною. У цьому переконуємо-
ся, ознайомившись із науковим надбанням 
уманських дослідників, серед котрих І. Криво-
шея [1-3], Т. Кузнець [4], І. Мельник [5], 
О. Скус [7], В. Фуркало [3], В. Чорномаз [13] та 
ін. Так, як вказує І. Кривошея, станом на 1768 
рік в Умані проживало 1128 українців (селян і 
міщан) і 301 єврей [1, с. 126].  

У перший період російського панування, пі-
сля 1793 р., створювалася видимість прихиль-
ності до євреїв. В офіційному іменуванні слово 
«жид», в якому відчувалася зверхність, було 
витіснене нейтральним терміном «єврей». Ві-
дповідно до реформ 1775 р., уся людність, яка 
займалася ремеслом і торгівлею, була поділена 
на стани: виділялися три купецькі гільдії (за 
майновим станом) та утворювалися окремі 
стани – міщан і «граждан». Єврейське населен-
ня, згромаджене у містах і містечках, зарахову-
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вали до міщан, а найбагатших євреїв запису-
вали до купецтва. Царська політика частково 
була сприятливою щодо єврейської спільноти 
та створювала теоретичні можливості для її 
участі у міських органах управління. На прак-
тиці ж зміна політичної ситуації створила нові 
правові й адміністративні реалії, до яких єв-
рейська людність змушена була пристосову-
ватися. Однією з них була межа осілості, поча-
тки якої сягають 60-х років XVIII ст. Заборона 
поселення євреїв діяла на більшості території 
Російської імперії. Після другого та третього 
поділів Речі Посполитої чисельна єврейська 
людність була змушена жити у межах осілості, 
яка охоплювала колишню територію Речі Пос-
политої, а також Полтавську та Херсонську 
губернії. 

Російські закони також забороняли євреям 
мешкати на селі та купувати землю. Ця забо-
рона діяла у Росії з 1804 року згідно з «Поло-
женнями про облаштування євреїв». Тому єв-
реї на початку ХІХ ст. стали селитися тільки у 
містах і містечках. Утім, інший указ допускав 
утворення єврейських землеробських колоній 
у південних губерніях. 

У 1825 р. було видане загальне положення, 
яке забороняло оренду маєтків євреями. Під 
тиском обставин євреї спрямували свою акти-
вність в інших напрямах: оренда млинів, посе-
редництво у торгівлі збіжжям і продаж проми-
слових товарів.  

Упродовж ХІХ ст. зі збільшенням загальної 
чисельності мешканців в Уманському повіті 
спостерігається зростання частки єврейського 
населення. У зв’язку з запровадженням обме-
жень 1804 р. більшість єврейського загалу 
концентрувалася у повітовому центрі або міс-
течках.  

У 1797 р. в Умані проживало 1517 мешкан-
ців, з них 1381 єврей [1, с. 175-176]. Т. Кузнець 
подає, посилаючись на Єврейську енциклопе-
дію, такі статистичні дані: у 1801 р. «в Умані за 
«окладними» книгами значилося 1889 євреї-
міщан і 6 євреїв-купців». Ревізія, проведена 
1847 року, зафіксувала такі результати: в 
Уманському повіті за звітністю мешкало 8769 
євреїв. Найбільшою була єврейська громада у 
місті Умані – 4333 осіб [4, с. 27-28].  

Так, у другій половині ХІХ ст. в Умані най-
більш численною конфесією була іудейська, 
потім православна та католицька. Єврейський 
етнос проживав переважно у місті, адже євре-
ям для проживання була виділена смуга осіло-
сті, до якої було включено й містечка Умансь-
кого повіту [7, с. 156-163]. І. Кривошея заува-
жує, що у цей період «євреї, поляки та українці 

співіснували безконфліктно» [1, с. 173]. 
О. Скус стверджує, що «в 1900 р. в Умансь-

кому повіті проживало 321126 осіб, серед кот-
рих: православних – 277424, іудеїв – 40972, 
католиків – 2393, лютеран – 152, розкольників 
– 137, магометан – 24, інших віросповідань – 
24. До 1917 р. процентному відношенні етно-
конфесійна характеристика населення повіту 
практично залишалася без змін» [7, с. 10]. На 
початку Першої світової війни (1914 р.) в 
Уманському повіті «кількість іудеїв зросла до 
15 тис., а в місті Умань – на 20 тис.» [7, с. 10]. 
Позитивну динаміку єврейського населення у 
місті Умані підтверджує у своєму дослідженні 
також І. Мельник [5] 

Надія Суровцова, описуючи Умань 1905 р., 
згадує про погроми, в основному про підпали 
майна збіднілих і багатих поміщиків, єврейсь-
ких магазинів і будинків. Батько Н. Суровцової 
– Віталій Суровцов, за фахом адвокат, часто 
боронив українських селян у судах, вони його 
поважали та любили, а тому коли почалися 
розправи над міщанами-поляками й євреями, 
він вирішив вмовити погромників зупинися. 
Натовп мало не вбив самого В. Суровцова, і він 
змушений був переховуватися на території 
православної церкви, де отець Кудрицький 
приютив родини євреїв, аби їх не вбили [11, 
с. 25-26]. А «юрба йшла головною вулицею, на 
чолі походу несли урочисто царський портрет, 
а в хвості громили, розбивали крамниці, витя-
гували сукно і встелювали ним вулицю, пух з 
подушок та єврейських перин метелицею лі-
тав навкруги…» [11, с. 25-26]. Н. Суровцова не 
дає оцінки цим подіям і не переповідає того, 
чого сама не бачила, однак яскравий ескіз із 
минулого ілюструє непрості взаємини між 
українцями й євреями. 

Н. Суровцова, дещо згодом, була активною 
учасницею української Національно-демо-
кратичної революції (1917-1921 рр.), послідо-
вною прихильницею Центральної Ради та Ди-
ректорії, а тому багато уваги у спогадах приді-
лила своїм друзям-однодумцям, соратникам, 
серед котрих й уманчанин Іван Кулик (нариси 
«Кулик», «На провесні», «Дещо про Кулика як 
художника-етнографа» [9]). Так, у 1917 р., як 
згадує Н. Суровцова, до Умані повернулися вже 
відомі на той час діячі революційного руху 
О. Піонтковський та І. Кулик. Перший із них 
був делегатом І Всеукраїнського з’їзду Рад. Са-
ме він разом з І. Урбайлісом очолив уманських 
більшовиків. Обоє вони загинули 5 січня 
1918 р. на зборах Уманської Ради. Що стосуєть-
ся Івана Кулика, то у 1914 р. вони разом із 
Н. Суровцовою працювали в «Уманському від-
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ділі Київського товариства охорони 
пам’ятників старовини й мистецтва», а під час 
революції І. Кулик активно агітував за більшо-
вицькі ідеї. Після буремних подій 1917 р. він 
був головою Спілки письменників України, 
редактором «Літературної газети», головою 
радіокомітету України. 

Долі їх розійшлися, адже Н. Суровцова, не з 
власної волі, емігрувала у 1918 р. до Європи, де, 
окрім іншого, брала активну участь у пацифі-
стському жіночому русі. Під час подорожі США 
й Канадою у рамках проекту «Потяг миру» мо-
лоді освічені жінки-пацифістки агітували за 
мир у всьому світі. Вони відвідали й Монреаль, 
де на той час (1921 р.) консулом радянського 
торгівельного представництва у Канаді пра-
цював не хто інший, як І. Кулик. Уманське ми-
нуле нагадало про себе. Справа у тому, що міс-
цеві недоброзичливці звинувачували Івана 
Кулика в єврейських погромах. Так як Надія 
Віталіївна була знайома з І. Куликом змалечку, 
то вона чудово знала про те, що ніякий він не 
Іван, а Ізраїль Юдович (Юліанович) Кулик, син 
уманського учителя-меламеда Талмуд-Тори на 
вулиці ім. Пушкіна.  

Нагадаємо, що на той час центрами релігій-
ного виховання й освіти були єврейські сина-
гоги та молитовні школи. Майже всі єврейські 
діти навчалися в так званих хедерах і Талмуд-
Торах (молитовних школах). Перша школа для 
єврейських дітей в Умані була відкрита 1822 р. 
за клопотанням відомого письменника Гурви-
ча (Гурвіца) Бернарда, уродженця Уманщини. 
У другій половині ХІХ ст. в Умані функціонува-
ло 4 єврейських молитовних будинки та 11 
молитовних шкіл, а у містечках і селах повіту – 
3 молитовних будинки та 13 молитовних шкіл. 
Кількість учнів і слухачів не обмежувалася. 
Навчання у початкових школах (хедерах) вва-
жалося обов’язковим для всіх хлопчиків – єв-
реїв віком від 6 до 13 років. Дівчата отримува-
ли в основному домашнє виховання й осві-
ту [7, с. 14]. 

Пізніше І. Кулик квартирував у вдови Кро-
хмалючки, теж єврейки, у будиночку на Кру-
тому провулку, який у 1959 р. навіть було на-
званого його іменем.  

Звичайно, що всього цього на віче, куди за-
просив І. Кулик свою гостю, Н. Суровцова не 
сказала, натомість запевнила слухачів у тому, 
що ніякої причетності до акцій, спрямованих 
проти уманських євреїв, Ізраїль Юдович не 
мав. 

Під час свого тривалого, майже тридцяти-
річного ув’язнення (1927-1956 рр.) Надія Су-
ровцова у листах, а згодом у спогадах, із вели-

кою повагою, співчуттям, любов’ю та ніжністю 
писала про братів по нещастю, ув’язнених і 
репресованих, у першу чергу, за національною 
ознакою – євреїв. Її перший та єдиний чоловік 
Дмитро Олицький, із котрим вона познайоми-
лася у в’язниці (Ярославський політичний ізо-
лятор), а згодом одружилася на примусовому 
поселенні в Архангельську (1935 р.), походив 
із єврейського роду. Його мати – зі знатної ро-
сійської родини Халютіних, лікар за фахом, а от 
батько Лев Степанович – син багатого єврей-
ського комерсанта, засуджений за процесом 
«193», народоволець, утік із в’язниці за кордон. 
У Цюріху він отримав вищу агрономічну осві-
ту. Аби одружитися за церковним звичаєм, 
прийняв православ’я. Після повернення до Ро-
сійської імперії (1890-ті рр.) був засуджений на 
рік увезення та на десять років, як і його дру-
жина, позбавлений права проживати у губерн-
ських містах [10, с. 667]. 

Один із їхніх п’ятьох дітей Дмитро Олиць-
кий свого часу навчався у Московському уні-
верситеті на фізико-математичному факуль-
теті, викладав хімію та біологію у різних на-
вчальних закладах Курська й у Підмосков’ї, був 
звільнений за відмову схвалити розстріл соро-
ка восьми колег, засуджених «за шкідництво», 
потім його й самого заарештували. 

Дмитро Львович Олицький і Надія Віталіїв-
на Суровцова зареєстрували свій шлюб в Ар-
хангельському РАГСі 12 листопада 1935 р., про 
що свідчить «Свідоцтво про шлюб № 1155». 
Сімейне щастя молодят тривало …вісім міся-
ців.  

Хоча обоє вони були прекрасними спеціалі-
стами, із вищою освітою, зі стажем роботи, але 
працевлаштуватися колишнім в’язням на спе-
ціальному поселенні було неймовірно важко. 
Тому молодята заробляли собі на шматок хлі-
ба приватними уроками. Однак Надія Віталіїв-
на абсолютно не переймалася з цього приводу. 
Її листи з Архангельська до петербурзької ад-
ресатки Кіри Іванівни Данилової пройняті ра-
дісним передчуттям щасливих змін: «Настрій у 
мене перманентно сяючий, і чим далі, тим ве-
селіше чомусь» [10, с. 26]. «Чому» здогадатися 
зовсім не важко: поряд коханий чоловік, пот-
роху налагоджується побут, у голові рояться 
плани облаштування власної оселі, і «життя 
йде, а не проходить, як було раніше» [10, с. 27]. 
Ідилія на кілька місяців.  

У листопаді 1936 р. несподівано її заареш-
тували: «Знову буз суду, але зі зводинами, ко-
ректор-колега, опустивши очі, підтвердила, що 
я сказала, нібито 21 грудня – найтемніший 
день. Це інтерпретували як випад щодо дня 
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народження Сталіна. Про нього й мови не бу-
ло, а жінка була малограмотна, і я їй 
роз’яснювала проблеми сонцестояння..!» [10, 
с. 27]. Дмитра Олицького арештували згодом 
та розстріляли у 1937 р. 

Єврейська тематика знайшла своє продов-
ження у нарисі Н. Суровцової «Брацлавський 
цадик» [8], що з’явився друком у 1992 р., однак 
був створений ще у 1970 р.  

На сьогодні паломництво хасидів до Умані 
для місцевих мешканців – неординарна, але 
традиційна за кілька десятиліть подія, однак 
ще півстоліття тому євреї-хасиди не мали змо-
ги відвідати могилу свого пророка. Однією з 
перших, хто на побутовому рівні, у пресі та се-
ред наукової громади Умані порушувала цю 
проблему, була якраз Надія Суровцова. 

Нагадаємо, що всередині ХVІІІ ст. на Право-
бережній Україні виникла течія іудаїзму – ха-
сидизм, засновником якого став виходець із 
Поділля Ізраїль Бешт. Уперше термін «хаси-
дизм» зі значенням добросердечності та бла-
гочестя фіксується вже у біблійних тестах [4, 
c. 3]. Одним із найвідоміших послідовників ру-
ху хасидів став правнук Бешта по материнсь-
кій лінії ребе Нахман. Цадик Нахман був учи-
телем брацлавської гілки хасидів. Як пише 
японський дослідник Міцухару Акао, «брац-
лавський хасидизм «Хасідут Браслав» – один із 
напрямків у хасидизмі, який вважає Раббі На-
хмана з Брацлава своїм духовним лідером і на-
ставником» [6]. 

У нарисі Н. Суровцової «Брацлавський ца-
дик» відчувається брак наукової інформації. 
Авторка узагальнює: «За дуже давніх часів у 
Гуманю жив і проповідував філософ із Брацла-
ва: належав він, як би то мовити, до секти, чи 
як, цадиків. Мав багато послідовників свого 
навчання, приїздили до нього здалека, з Авст-
рії, Німеччини…» [8, с. 143].  

Насправді Раббі Нахман, правнук Баал Шем 
Това, народився у Меджибожі в 1772 р. У 
1802 р. він оселився в Брацлаві та заснував 
свій напрямок у хасидизмі, розвивав унікальне 
вчення, сповнене містики й аскетизму. Після 
того, як Раббі Нахман захворів на туберкульоз 
у віці тридцяти років, акценти у його вченні 
змістилися на увічнення власної духовної спа-
дщини та на вибір місця поховання. Він обрав 
місто Умань, аби послідовники вільно могли 
відвідувати його могилу. За півроку до смерті 
Раббі Нахман оселився в Умані. У 1810 р. його 
не стало. Про ці деталі біографії одного з най-
відоміших хасидських цадиків Н. Суровцова 
також не знала, тому в датуванні подій суттєві 
неточності: «Помер він, мабуть, у ХVІІІ ще віці, 

може, дещо пізніше. Поховали його також в 
Умані, на старому кладовищі, що лежало на 
теперішній Пушкінській вулиці. Все це було за 
давніх часів» [8, с. 143]. 

Місцем свого останнього спочинку Раббі 
Нахман обрав саме Умань невипадково. Пра-
вобережна Україна через історико-етногра-
фічні обставини стала одним із найбільших 
центрів зосередження євреїв. Уманщина хара-
ктеризувалася найбільшою концентрацією 
євреїв, які проживали у Київській губернії. Іс-
торія уманських євреїв датується початком 
ХVІІ століття, тобто з часу заснування міста. 
Але й до цього, ще раніше, євреї-купці приїз-
дили торгувати на Уманщину [13, с. 4].  

На початку ХІХ ст. в Уманському повіті євреї 
складали 12,7%, а у місті Умані єврейська лю-
дність становила 72% всього населення. У ре-
лігійному відношенні Уманський повіт був по-
ділений на два рабинати: Уманський і Буксь-
кий. Уже на початку ХІХ ст. синагоги діяли в 
Умані, Буках, Тальному й Іваньках. Найбіль-
шими були єврейські громади у містечках Бу-
ки, Покотилово, Тальне, Іваньки, Ладижинка, 
Торговиця, Дубова, Антонівка. У містечку Ла-
дижинці, за переписом населення 1897 р., із 
3722 жителів 1173 становили євреї [7, с. 13-
14]. 

Умань – одне з перших міст у царській Росії, 
де поширювався вплив єврейського Просвіт-
ництва – «Гаскала». Раббі Нахман, як вважає 
Міцухару Акао, бачив свою особливу місію у 
веденні духовної боротьби проти прихильни-
ків освіти «маскилим», тобто хотів повернути 
їх до віри. 

Умань була землею, на переконання цадика 
Нахмана, де святість Ізраїлю перестала існува-
ти, і тому почався «хаос». Саме у цьому місці 
Раббі Нахман, який володів еквівалентом свя-
тості Ерец Ісраель завдяки своїй власній при-
сутності у зв’язку з паломництвом на Святу 
Землю, стає посередником між небом, землею 
та царством мертвих. 

Таким чином, Раббі Нахман перетворив 
Умань у вічну сцену, де він буде продовжувати 
свою боротьбу проти злої сили «ситра ахра» до 
приходу Месії. Така роль містичного посеред-
ника між цими Світами – не новина у хасидсь-
кій літературі, починаючи з Баал-Шем-Това, 
але у разі Нахмана його дуже чітка та конкрет-
на обіцянка спасіння кожної особистості дося-
гла незвичайного міфологічного рівня. Він до-
сяг успіху, символічно перетворивши це пери-
ферійне місто у центр, еквівалентний у своїй 
святості до Ерец Ісраель [6]. 

Ще одна причина – неупокоєні душі святих 
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мучеників різанини Коліївщини (1768 р.), які 
блукали на землі без викупу («кдошим»). У 
1803 р. Раббі Нахман відвідав старе єврейське 
кладовище в Умані, де покоїлися убиті під час 
розправи гайдамаків, і сказав: «Як добре лежа-
ти тут!». В останні роки свого життя, як твер-
дить хасидська традиція, він часто згадував і 
хвалив красу цього кладовища та висловлю-
вав своє бажання бути похованим там [6]. 

Раббі Нахман дав своїм учням чіткі інструк-
ції щодо процедури відвідування його могили 
та нагороди за їх відданість. Суть таких ін-
струкцій полягала у десяти розділах Псалмів, 
званих «Тікун Хаклали» («Спільна Спокута»): 
«Коли перебуваєш на моїй могилі, даєш мило-
стиню на мою користь і вимовляєш ці десять 
глав Псалмів <…>, то я обов’язково врятую 
твою душу. Я схоплю тебе за пейси й витягну 
тебе з пекла, як нібито якихось поганих справ 
ти не вчинив» [6]. 

Також важливою є концепція та практика 
зборів, згадана як «Кіббуц» («збір») – відвіду-
вання живих ребе, яке практикується у всіх 
хасидських дворах. У брацлавській традиції 
Рош ха-Шана, Шавуот і Шаббат на свято Ханука 
було встановлено час, коли всі його учні по-
винні були збиратися у свого вчителя. 

Харизма Раббі Нахмана була настільки ве-
ликою, що його хасиди ніколи не обирали на-
ступника, як було прийнято в інших хасидсь-
ких династіях, за що брацлавських хасидів інші 
хасиди називали «ді тойтэ хасидим» («мерт-
вими хасидами»). Однак відданість їх вчителю 
проявилася у тому, що брацлавська династія 
продовжує існувати до сьогоднішнього дня 
без живого реббі. Паломництво в Умань безсу-
мнівно відігравало вирішальну роль у безпе-
рервності та солідарності цієї осиротілої дина-
стії [6]. 

Учень та особистий секретар Раббі Нахмана 
Раббі Натан доклав чимало зусиль, аби уже 
наступного після смерті учителя 1811 р. брац-
лавські хасиди (60 із 600) знову зібралися в 
Умані на Рош ха-Шана. Згодом це місто відві-
дувало багато відомих і шанованих євреїв-
хасидів: Авраам Хазан, Ребе Іцхак-Леві Бендер, 
Раббі Еліягу Хаїм Розен та ін. [6]. «Ще на почат-
ку ХХ ст., – як пише Н. Суровцова, – я чула опо-
відання про цадика і знала, що на його могилу 
й досі приїздять десь з-за кордону старі чудер-
нацькі євреї, з довгими пейсами, у лапсерда-
ках, і ці приїжджі збираються навкруги цади-
кової могили, співають якихось веселих пісень, 
танцюють довкола могили, а згодом знов 
від’їздять собі кудись на батьківщину. <…> Все 
місто віддавна знало як про саму могилу, так і 

про те, що на неї їздили чужі люди» [8, с. 143]. 
У міжвоєнний період, після подій Грома-

дянської війни у Російській імперії та встанов-
лення більшовицького режиму паломництво 
євреїв, що у переважаючій більшості оселили-
ся у Польщі, в Умань перетворилося у справж-
ню проблему й було досить небезпечним: «І 
ніхто вже не приїздив до Уманя, ніхто не відві-
дував могилу на Пушкінській вулиці» [8, 
с. 144]. 

У 20-х роках ХХ ст. релігійне життя радян-
ських євреїв було підірване антирелігійними 
кампаніями «Євсекцій». Однак брацлавські 
хасиди СРСР таємно служили свій культ, не-
зважаючи ні на що до кінця 1930-х років. У той 
час, коли єврейські релігійні установи зникали 
з радянської землі, «Клойз» і Мікві в Умані під-
тримувалися при незвично важкому оподат-
кування. Крім того, Кіббуц на Рош ха-Шана 
зберігався під щільною завісою таємниці [6]. 
Протягом 1930-х рр. репресивна машина зни-
щила чимало віруючих, а серед них – і євреїв-
хасидів. 

У роки Другої світової війни Умань протя-
гом двох з половиною років була окупована 
німецькими військами. Із серпня 1941 р. жити 
євреям Умані дозволялося лише в окремому 
районі міста (район старого базару), що мав 
назву гетто. За роки окупації було розстріляно 
більше ніж 20 тисяч євреїв не лише з міста 
Умань, а й з інших населених пунктів Умансь-
кого району [7, с. 89]. Старе єврейське кладо-
вище було повністю зруйновано, а будиночок 
над могилою цадика Нахмана постраждав під 
час бомбардування у 1944 р.  

Після війни кілька хасидів прибули на його 
місце поховання та виявили, що там залиши-
лася лише могильна плита. У 1947 р., коли мі-
ська влада вирішила побудувати будинок на 
ділянці кладовища, Раббі Занвіл Любарський, 
хасид зі Львова, який знав точне місце захоро-
нення Нахмана, устиг придбати цю ділянку 
землі з допомогою уманського прозеліта (гер-
цэдек) Міхала. Занвіл побудував хату поруч із 
могилою та зацементував її. Згодом виявило-
ся, що Міхал продав цей будинок українській 
родині, боячись доносу. Нові господарі не лю-
били євреїв і проганяли хасидів від будинку 
протягом кількох років. Коли домовласник 
захворів, Раббі Занвил послав людей, щоб роз-
повсюдити чутки, що його хвороба була ви-
кликана заклинанням покійного рабина, який 
лежить під будинком. Прийом виявився успі-
шним, і сім'я продала будинок хоча й не єврей-
ській родині, але нова господиня пускала ха-
сидів на могилу для молитви [6]. 
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У нарисі Н. Суровцової розповідається про 
те, що, починаючи з 1948 року, коли постала 
держава Ізраїль, євреї-хасиди неодноразово 
зверталися з проханням до СРСР дозволити їм 
відвідати могилу цадика Нахмана в Умані. Од-
нак постійно отримували відмову, мотивовану 
тим, що «за могилу цадика краєзнавчому му-
зею в Умані нічого невідомо», – про що доповів 
П.І. Абакумов» [8, с. 146]. На тлі цієї розповіді 
Н. Суровцова згадала, як вони з друзями таки 
вирішили знайти могилу. Вдалося це без особ-
ливих проблем. На вулиці Кулика вони зустрі-
ли стару жінку з відрами, котра їм одразу вка-
зала, куди йти: «Так ондечки ж, кожна дитина 
знає!» [8, с. 149].  

Ситуація, зрозуміло ж, змінилася у 1990-х рр. 
У 1996 р. будинок над могилою цадика Нахма-
на був нарешті викуплений брацлавськими 
хасидами за 130 000$ [6]. Із того часу палом-
ництво євреїв-хасидів до Умані щороку лише 
збільшується. У 2018 році Рош ха-Шана припав 
на 9-11 вересня. До Умані прибуло не менше 
40 тис. паломників, що, у черговий раз, дово-
дить: справжня віра не викорінюється та не 
знищується навіть репресивними заходами і 
заборонами.  

Надія Суровцова, за її зізнаннями, була атеї-
сткою, але з великою пошаною та толерантні-
стю ставилася до представників різних конфе-
сій, любила та дбала про своє рідне місто 
Умань, берегла історичну та культурну 

пам’ять, увічнювала її у мемуарних, публіцис-
тичних і наукових текстах. 
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Uman Jewish Discourse in the Creative Activity of Nadia Surovtsova 
 

The issue of religious, national and cultural tolerance of Ukrainians towards the representatives of other peoples, which were 
living and are living in the territory of this country often became relevant in the context of national liberation struggle for the 
right of the very existence of our nation under the oppression of aggressive neighbors. The relations between Ukrainian and Pol-
ish, Ukrainian and Russian, Ukrainian and Turkish, Ukrainian and Jewish peoples have been estimating in different ways by his-
torians and ordinary people: the last two were enslaved for a long time; both are looking for ways to preserve their national and 
cultural identity, however, for Jews, Ukrainians often found themselves on the other, the enemy, side of the barricade when wars, 
revolutions, and revolts took place. Anti-Jewish pogroms occurred during the National Liberation War (1648-1657) organized by 
Bohdan Khmelnytsky, and during the Koliivshchyna (Haidamaka uprisings) in 1768, and during the revolutionary events of the 
first twenty years of the twentieth century. Even today mutual offenses and accusations often spoil relations between two na-
tions, but there are much more than unity and reconciliation. To be sure in this, it’s enough to look through the memoirs of eye-
witnesses of those years and to analyze the relationship between Ukrainians and Jews not through the prism of total hostility and 
destruction, but from the point of view of the understanding that there are always those who will take up arms and those who 
will give their lives to protect people, wrongfully convicted to death. We mean the memoirs and epistolary of our fellow country-
woman, talented historian, and writer, Uman citizen Nadia Surovtsova (1898-1985), especially in the context of Uman’s Jewish 
discourse and the growth of the number of Hasidic Jews who arrive every year in the town and often settle here.  

Indeed, Uman’s Jewry, Bratslav Hasidic followers, tsadik Nahman – these historical tags actualize the interest in Hasidism of 
Uman community and whole Ukraine, especially during the pilgrimage of Hasidic Jews, that has already reached forty thousand 
people. Answers to a lot of questions concerning Uman's Jews can be found in N. Surovtsova’s memoirs, journalistic and historical 
texts. Just with her name the first information about the search of the Hasidic tsadik Nahman’s grave in the 1970s is linked. N. Su-
rovtsova left memories of famous Jewish compatriots, among which, for example, Ivan Kulyk, her husband Dmytro Olytsky and his 
sister, N. Surovtsova’s closest friend Kateryna Peshkova; all of them were Jews on their father’s side. That is why the Jewish dis-
course in the works of N. Surovtsova is considered by the authors through the prism of personal life and scientific activity. 
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У статті розглядається аграрна реформа 1861 року у сприйнятті селян Уманського повіту Київської 

губернії. Наголошується, що урядові перетворення не виправдали сподівань основної частини населення – 
селянства. З’ясовано, що опір селян впровадженню реформи 1861 р. був майже у кожному населеному пун-
кті Уманського повіту. Детальніше розглянуто зростання протестної активності у селах Красний Кут, 
Зеленьків, Корсунка, Майданецьке, Розсоховатець, Кривець, Довгеньке, Косенівка. Наголошено, що всезага-
льне нерозуміння та неприйняття умов упровадження реформи стало сприятливим ґрунтом для поши-
рення у селянському середовищі недостовірних чуток, самовільного трактування Маніфесту 19 лютого, 
що закономірно спричиняло неминучий конфлікт з владою, а у результаті – покарання за прояв вільно-
думства та непокори. 

Ключові слова: Уманський повіт, Київська губернія, Маніфест, Положення, кріпацтво 
 
Селянська реформа 1861 р. була покликана 

стати імпульсом розгортання модернізаційних 
процесів у феодальному суспільстві, створити 
передумови для розвитку товарно-грошових 
відносин в усіх галузях соціально-економіч-
ного устрою, відкрити шлях до демократичних 
перетворень у громадсько-політичному та ду-
ховному житті суспільства. Усвідомлення вла-
дою неможливості збереження кріпацтва, яке 
дедалі більше гальмувало розвиток ринкових 
відносин, загострення селянських рухів, пора-
зка Російської імперії у Кримській війні 1853-
1856 рр. яскраво відображали приреченість 
існуючої системи суспільних відносин. Лікві-
дація кріпосного права дозволила селянству – 
найчисельнішому, найбіднішому та безправ-
ному стану суспільства, який був носієм украї-
нської етнічної традиції, розпоряджатися сво-
єю долею та працею, з часом включатися у ві-
льне, хоча й обмежене російським царатом, 
економічне та громадське життя. Селянин 
отримував можливість для себе робити влас-
ний вибір: як жити, господарювати, кого оби-
рати для управління громадою [2, с. 42].  

Ця подія кардинально вплинула на соціа-
льно-психологічну динаміку українського се-
лянства. Однак, аграрна реформа 1861 року не 
виправдала сподівань основної верстви насе-
лення, хоча, з одного боку, вона надала селя-
нам особисту свободу, право володіти нерухо-
мим майном, торгувати, займатися промисла-
ми, вступати у цехи, гільдії, відкривати підп-
риємства, створювала умови для продуктив-
ної господарської діяльності. Та все ж, з іншо-

го, реформа зберігала поміщицьке землеволо-
діння. Селяни змушені були платити викупні 
платежі, за рахунок яких частина поміщиків 
могла модернізовувати свої господарства. Се-
ляни, як податковий стан, зобов’язані були 
платити подушний, поземельний податки, ви-
конувати натуральні повинності. 

За 157 років від часу проведення реформи, 
як зазначає О.П. Реєнт, представниками бага-
тьох поколінь учених різних наукових шкіл і 
напрямів створено відповідну історіографічну 
та джерельну базу з даної проблеми, яка сьо-
годні вважається однією з найпотужніших в 
історичній науці [8, с. 34]. 

Проте, зважаючи на зміни сучасних методо-
логічних акцентів при вивченні історичного 
минулого, на оприлюднення нової джерельної 
бази, проблема скасування кріпосного права і 
сьогодні потребує подальшої наукової розроб-
ки. Нового осмислення вимагає результатив-
ність перетворень і висвітлення регіонального 
аспекту, що дозволить не лише підтвердити 
загальні тенденції, а й увиразнити особливості 
впровадження реформи на місцях. Саме тому, 
актуальним сьогодні є розкриття вузлових ас-
пектів широкої наукової проблеми, що стосу-
ється висвітлення динаміки соціальної поведі-
нки основної продуктивної верстви та базової 
соціальної групи українського народу, форм і 
методів її пристосування до нових умов еконо-
мічного та правового життя і нових відносин. 

Серед історіографії аграрного питання 60-х 
років ХІХ ст. на окрему увагу заслуговують 
праці Д.П. Пойди [6], автора понад 150-ти 
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праць з аграрної історії України, переважно 
пореформеної доби, зокрема студій, присвяче-
них впровадженню селянської реформи 
1861 року у Правобережній Україні, селянсь-
ким рухам, взаємовідносинам селянства й ду-
ховенства, народництву й ін. Привертають 
увагу праці І.О. Гуржія [1] та Т.І. Лазанської [5], 
в яких міститься аналітичний матеріал щодо 
причин кризи феодалізму у сільському госпо-
дарстві України. Зокрема, І.О. Гуржій застосу-
вав порівняльну характеристику становища 
державних і поміщицьких селян в українських 
губерніях, описав форми експлуатації селян та 
їх життєві умови. 

Серед сучасних українських досліджень 
своєю ґрунтовністю виділяються роботи 
О.П. Реєнта, О.В. Сердюка [8; 9], Ю.П. Присяж-
нюка [7], Я.Й. Красовського [2], В.М. Шевчен-
ка [22], в яких автори з принципово нових по-
зицій розглядають соціально-економічну істо-
рію Правобережної України та країни у цілому. 
Зокрема, О.П. Реєнт робить висновок про те, 
що скасування кріпосного права у 1861 р. здій-
снювалося урядом, насамперед, в інтересах 
держави. Адже для того, щоб повернути втра-
чені позиції після поразки у Кримській війні, 
слід було перебудувати та переозброїти армію. 
Але для цього потрібна була сучасна промис-
ловість, побудована на передових, капіталіс-
тичних засадах. Для створення останньої, 
окрім інших засобів, необхідно було сформува-
ти широкий ринок вільнонайманої праці, який 
зацікавив би іноземних інвесторів і сприяв за-
лученню їхніх капіталів у російську промисло-
вість. Однак на шляху до створення такого ри-
нку стояла кріпосна залежність майже поло-
вини населення країни [8, с. 43]. Що стосується 
реалізації реформи в Уманському повіті, то 
дане питання розглядала Т.В. Кузнець, відо-
бразивши особливості здійснення реформи 
1861 р. у Київській губернії. Зокрема нею уви-
разнена позиція православного духовенства у 
загальному русі схвалення дій уряду [4]. 

Метою даної наукової розвідки є ілюстрація 
на матеріалах одного з найчисельніших і най-
більших повітів Київської губернії – Умансько-
го – поглядів селянства на ліквідацію кріпацт-
ва та відображення складності соціально-
економічних стосунків у пореформеному селі. 

Особливе місце у ментальності українсько-
го селянина пореформеної доби займало ро-
зуміння значення землі. Як зазначає Ю.П. При-
сяжнюк, для нього це був не просто ґрунт для 
сільськогосподарського виробництва, хоча 
роль землі у господарському циклі впродовж 
століть була визначальною. Він відчував не-

розривний психологічний зв’язок з землею, 
почуття невіддільної єдності з нею, вбачав 
сенс життя у праці на землі, і лише таку працю, 
такий заробіток на життя вважав гідним лю-
дини. Тому, так болісно й емоційно сприйма-
лася селянами викупна операція, що здійсню-
валась відповідно до умов реформи 19 лютого 
1861 р. Ними ментально не сприймалася сама 
думка, що за землю, яку вони споконвіку 
сприймали як власну, незважаючи на відсут-
ність для цього жодних юридичних підстав, 
санкціонованих державою, потрібно платити. 
Тим більше, не бажали вони сприймати мож-
ливість відчуження у них хоча б її частки [7, 
с. 277-279]. Саме звідси така затятість в обсто-
юванні своїх прав на землю, готовність до 
конфлікту з поміщиком, з владою, непоступ-
ливість у судових суперечках, що тривали де-
сятиріччями. Архівні документи свідчать про 
наявність такого опору селян майже у кожно-
му населеному пункті Уманського повіту. 

Царський уряд мав усі підстави побоювати-
ся, що оприлюднення Маніфесту 19 лютого 
1861 р. викличе невдоволення і, як результат, 
призведе до нової хвилі селянського руху. 
Очевидним було те, що зміст довгоочікуваного 
селянами Положення не відповідав їх уявлен-
ням про волю. «Кто может поручиться, – писав 
Олександр ІІ ще влітку 1858 р. у відповідь 
С. Ланському з приводу проекту призначення 
тимчасових генерал-губернаторів, – что когда 
новое Положение будет приводиться в испол-
нение и народ увидит, что ожидания его, т.е. 
что свобода по его разумению не сбылась, не 
настанет ли для него минута разочарования? 
Тогда уже будет поздно посылать отсюда осо-
бых лиц для усмирения. Надобно, чтобы они 
были уже на местах» [3, с. 3].  

Характеристику загального настрою закрі-
пачених селян Правобережної України у 
зв’язку з оприлюдненням Маніфесту 19 люто-
го 1861 р. дали у своїх перших рапортах губе-
рнські штаб-офіцери жандармського корпусу. 
Так, полковник Грибовський з Київської губе-
рнії повідомляв, що з цієї нагоди селяни не ви-
являли особливої радості. Багато з них цікави-
лися, що буде із землею, а коли дізналися про 
те, що вона й надалі залишається власністю 
поміщиків, то «почесали свои затылки». Адже 
у розумінні народних мас скасування кріпацт-
ва означало безкоштовне отримання землі, 
небажання очікувати та негайна відмова від 
панщини. Намагаючись справити враження на 
керівництво, Грибовський вдався до власних 
міркувань з цього приводу, пояснюючи відсу-
тність «восторженной радости» своєрідністю 
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ментальності, зокрема, «свойственное мало-
российскому народному характеру – не выска-
зывать своих чувств и мыслей, тогда как на 
самом деле каждый крестьянин в душе своей 
сознает отеческое милосердие государя-
императора» [6, с. 105].  

Оприлюднення Маніфесту та початок його 
реалізації викликали нову хвилю селянського 
руху. Селяни виступали за повну ліквідацію 
поміщицького землеволодіння та збережених 
законодавчими актами 19 лютого феодальних 
форм експлуатації. Д.П. Пойда намагався сис-
тематизувати відомості про селянські виступи 
у 1861 р., аналізуючи матеріали по 485 селах і 
містечках Правобережної України. Помісячно 
узагальнені показники виглядали так: у бере-
зні відбулося 6 виступів (1,2%), у квітні – 228 
(47,2%), у травні – 194 (40%), у червні – 21 
(4,3%), у липні – 29 (5,9%), у серпні – 4 (0,8%), у 
вересні-листопаді лише 0,3%. З наведених да-
них видно, що квітень-травень були кульміна-
ційними у розгортанні селянського руху, адже 
саме на ці місяці припадали оприлюднення та 
спроби впровадження Положення 19 лютого 
1861 р. на місцях. У Києві, наприклад, Маніфест 
був оприлюднений лише 10 березня, слідом за 
губернським центром протягом одного-двох 
тижнів його зачитували у повітових центрах, 
поміщицьких маєтках і селах [6, с. 105]. 

Основними формами селянського руху в 
1861 р. були: повна або часткова відмова від-
робляти повинності, передбачені реформою; 
відмова селян вибирати представників до се-
лянських органів управління; відмова від на-
даних у користування земельних наділів; втечі 
челяді з економій і т. д. Влада намагалася 
стримувати селянські протести, однак їй не 
вдавалося змусити селян покірно прийняти 
умови реформи, через що уже наступного року 
піднялася нова хвиля заворушень, викликана 
прийняттям уставних грамот, які переводили 
поміщицьких селян у тимчасовозобов’яза-
них [6, с. 109]. 

Масове впровадження уставних грамот на 
Правобережжі розпочалося 1862 року. До цьо-
го часу в селянському середовищі поширилася 
думка, що зобов’язання селян перед поміщи-
ками дійсні протягом двох років з часу видан-
ня Маніфесту, по завершенні яких вони отри-
мають і волю, і землю без будь-якої плати за 
неї. Таке бажане, але хибне розуміння селянст-
вом реформи з’явилося завдячуючи статті 5 
Маніфесту, в якій йшлося про те, що протягом 
двох років з дати видання документа повсюд-
но повинні бути введені уставні грамоти, а 
стаття 6 наголошувала, що «до истечения сего 

строка, крестьянам и дворовым людям пре-
бывать в прежнем повиновении помещикам и 
беспрекословно выполнять прежние их обя-
занности» [6, с. 110]. 

У квітні 1864 р. селяни с. Красний Кут 
Уманського повіту нанесли тілесні ушкоджен-
ня поміщику Пясецькому. Причиною розправи 
стало спонукання ним селян до сплати подат-
ків як було і минулі роки. Як повідомляв помі-
щик, селяни заявляли, що «эти взыскания я 
выдумываю с своей головы, а не по распоря-
жению начальства» [20, арк. 29]. Краснокутівці 
запевняли, що дізналися з надійних джерел 
про те, що в усіх селах інших повітів не стягу-
ють з селян ні викупних платежів, ні податків, 
а тільки в їхньому повіті. Цікаво, що селяни 
часто апелювали до так званих «надійних 
джерел інформації», сприймаючи їх з абсолю-
тною довірою. До таких можна віднести агіта-
ційні листівки, брошури, що поширювалися 
серед народу, які яскраво підкреслювали не-
розуміння селянами умов Положення. У бро-
шурі «Мужичкам» писалося:  
«Поразберите сами – что вы теперь справляете – 
Плотите, плотите, голодаете, голодаете… 
…И чемь-же это лучше какого крепостного века? 
А все беды, что вы еще верите вь дело царское… 
Надо самим силу в руки взять для лучшей – то доли; 
Чтобы добиться в самом деле и земли и воли, 
А там уже меж себя поделитесь и разверстаете, 
Не то что по указу царскому, а как сами знаете» [19, 
арк. 25].  

 
Підпис тимчасовозобов’язаних селян під 

уставною грамотою не був обов’язковим. Од-
нак, підписання селянами акту, складеного 
мировим посередником при перевірці уставної 
грамоти перед введенням її в дію, було 
обов’язковим. Коли тимчасовозобов’язані се-
ляни відмовлялися підписувати «поверочные 
акти», то знаходились т.з. «добросовестные» з 
селян цього чи навіть інших сіл, які ставили 
свої підписи. І тоді уставна грамота вважалася 
дійсною і селяни не мали права відмовлятися 
виконувати встановлені повинності [6, с. 116]. 
Так, у с. Зеленьків Уманського повіту мировий 
посередник наказав волосному старшині Май-
данецької волості покликати на 29 квітня 
1862 р. шістьох уповноважених від селян і 
трьох «добросовісних» із с. Вишнопіль (спершу 
такі мали прибути із с. Майданецького, але од-
носельчани не дозволили їм). Однак, замість 
очікуваних 6-ти уповноважених прибуло 120 
селян, які на питання мирового посередника: 
чому їх з’явилося так багато?, - відповідали: що 
вони всі є уповноваженими і не бажають слу-
хати грамоту, а «добросовісним» втручатися в 
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їхні справи та підписуватися за себе не дозво-
лять [10, арк. 192].  

Аналогічна ситуація склалася у с. Корсунка 
Уманського повіту. Селяни, підбурювані одно-
сельчанами Йосипом Сутійським і Петром Зо-
зулею, відмовились прийняти уставну грамо-
ту. На вимогу судового слідчого було проведе-
но обшуки у цих двох селян і ще у 12-ти їх од-
нодумців, після чого почато розслідування 
причин такого протесту. Однак, прибули не 
тільки звинувачені, а й ще 50 їх односельчан, 
які одноголосно заявили «что тех лиц они не 
видадут». Про те, що рішення про відмову 
прийняти уставну грамоту було колективним, 
свідчить такий факт: коли слідчий розпочав 
допит Йосипа Сутійського, натовп селян зая-
вив, «что они все будуть отвечать». Вагомий 
вплив селяни мали і на місцевого представни-
ка влади – сільського старосту Филипа Дразе-
люка, який «едва успел выговорит имя Гаври-
ил, как вся толпа закричала на него, чтобы не 
называл их и тотчас задержанные скры-
лись» [10, арк. 222-224].  

У с. Зеленьків у підбурюванні селян звину-
вачували Євстафія Бондара, Никофора Васи-
льченка, Івана Байдала, Григорія Цюменка, 
Петра Звіряку, Івана Дерев’янка, Дмитра Тир-
су. Але відразу прибути на виклик названі осо-
би не могли, так як перебували на ярмарку в 
м. Тальному. Однак наступного дня звинува-
чені з’явились на допит у супроводі 86-ти од-
носельців. Усім натовпом було заявлено про 
спільне рішення не приймати уставну грамоту. 
Селяни наголошували, що ніяких допитів про-
водити не треба, «ибо они люди темные» і до-
тримуються своїх законів, живуть в очікуванні 
«Божий милости та Царского слова». Щодо їх-
нього управителя, то вони заявляли, що 
пам’ятають як при введені інвентарних пра-
вил, він підкупив чиновників і ті поспіхом їх 
переписали, а потім коли приймали ті правила, 
то їх зганяли різками, тому вони й відмовля-
лися підписувати будь-що [10, арк. 224-226].  

Селяни поміщика Марцелія Журовського з 
с. Майданецького теж відмовилися від прийн-
яття уставної грамоти. Петро Харковенко кри-
чав, що «нам в Церкви другую прочтут устав-
ною грамоту». Заболотній говорив, що «вико-
лять очи старшому й писарю, якщо вони уста-
вну грамоту подпишут» [10, арк. 191-195]. Така 
ж ситуація склалася і в с. Глибочок у поміщиці 
Шувалової, де уповноважені селяни відмови-
лися підписувати грамоту [10, арк. 751-754]. 

Уповноважені від селян Розсоховатець 
Уманського повіту Клим Пудрик, Василь Гу-
цал, Гутленко й інші просили про видачу їм 

копій інвентарних правил для пояснення де-
яким односельчанам їх права на землю. У ра-
порті до генерал-губернатора йшлося про те, 
що не вдалося встановити особу, яка склала 
даний запит, адже уповноважені селяни заяв-
ляли, що прохання написане за 9 руб. писарем 
у Києві. Хоча слідство припускало, що прохан-
ня написане міщанином Іларіоном Радіоно-
вим, який мешкав у с. Розсоховатець і прибув 
до Києва із уповноваженими селянами [11, 
арк. 1-2]. 

Архівні джерела свідчать, що у кризовій си-
туації селяни легко довіряли думці іншої лю-
дини, яку сприймали як джерело інформації, 
як експерта, апелюючи, у першу чергу, до 
вміння читати. У с. Кривець Уманського повіту 
в економії поміщика Підгорського столярував 
міщанин з м. Ольгополя Єгор Антонов, який 
стосовно волі селян стверджував, що «пани 
никакого права к ним не имеют и иметь не 
смеют» [12, арк. 1-3]. Диякон с. Кривець нама-
гався заспокоїти його, однак столяр наполягав, 
що «говорить вольно всякому» і що «у меня 
есть Біблія». Антонов, будучи грамотним, за-
любки роздумував про владу, закони, Святе 
Письмо, а тому селяни часто зверталися до 
нього за порадами. Селянам с. Погорілої Поло-
ження 1861 р. тлумачив місцевий солдат-
писар Кирило Демченко, який навчав грамоти 
сільських дітей [17, арк. 5]. 

Авторитетним експертом завжди вважали 
священика, до якого приходили за порадою. 
Як, наприклад, було у с. Довгенькому Умансь-
кого повіту, де священик Мараховський пора-
див селянам не підписувати грамоти, так як 
ще не було достовірної інформації, та не ста-
вити хрестиків, а запитати у селян з інших сіл і 
губерній. Адже селяни з сусіднього села Кор-
сунки говорили: «Боже сохрани, не подписуйте 
грамоти або вечно будете нещасними» [10, 
арк. 196-198]. Та не завжди священик діяв в 
інтересах своїх парафіян. До того ж напередо-
дні відміни кріпацтва був виданий циркуляр 
Св. Синоду єпархіальним архієреям, який пок-
ладав на духовенство «священний обов’язок» 
пояснювати селянам значення царської мило-
сті. Зазначалось, що «повсякчасний обов’язок 
священика є між іншим повчати парафіян, щоб 
вони дотримувалися вірності государю і поко-
ри начальствам, від нього постановленим, щоб 
неухильно та сумлінно виконували законні 
повинності і платили визначені податки та 
встановлені оброки» [21, арк. 1-2]. Водночас, 
священики не мали показувати, що вони спе-
ціально поставлені урядом виконувати дану 
функцію.  
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Всезагальне нерозуміння та неприйняття 
умов впровадження реформи стало сприятли-
вим ґрунтом для поширення у селянському 
середовищі недостовірних чуток. Так, у підбу-
рюванні до неприйняття уставної грамоти об-
винувачувався рядовий Варфоломій Федорен-
ко, який запевняв селян с. Косенівки Умансь-
кого повіту «что если они подпишут уставную 
грамоту», то з ними станеться те, що за чутками 
сталося у Волинській губернії, де вимагали під-
писи від селян «и те которие не подписали» за-
лишилися вільними, а які навпаки підписали й 
надалі відпрацьовували панщину [13, арк. 1-5].  

Тобто селяни розглядали уставні грамоти 
як новий спосіб позбавлення довгоочікуваної 
волі, як хитрощі поміщиків, що придумані для 
того, щоб знову покріпачити їх по закінченню 
дворічного терміну. Землю селяни надіялись 
отримати безкоштовно так як жили на ній 
споконвіку та вважали своєю власністю, адже і 
вони та їх батьки і діди достатньо за неї відп-
рацювали. Крім того, мировими посередника-
ми у більшості були поміщики, які складали 
уставні грамоти з урахуванням власних інте-
ресів, іноді наділяючи селянам менше землі, 
аніж їм дійсно належало, а то й збільшуючи 
повинності тимчасовозобов’язаних селян [6, 
с. 111]. До того ж, введення у дію уставних 
грамот супроводжувалося введенням нових 
т. зв. громадських повинностей – витрат на 
утримання волосного правління, наймання 
коней для потреб чиновників, на опалення 
громадських будівель і т.д. У грамотах пропи-
сувалися ці нові повинності селян [6, с. 113]. 
Все це викликало нову хвилю протестної ак-
тивності, що виражалася у відмовах приймати 
уставні грамоти. 

В умовах зростання соціальної активності у 
пореформений час, селяни самовільно тракту-
вали Маніфест 19 лютого, що закономірно 
спричиняло неминучий конфлікт з владою, а у 
результаті – покарання за прояв вільнодумст-
ва та непокори. У 1862 р. почастішали випадки 
використання військової сили для придушен-
ня селянських виступів. Це сприяло усвідом-
ленню селянами необхідності спільних дій, 
значення сільської громади та взаємопідтри-
мки [6, с. 115].  

Прикладом звернення-заклику до такого 
єднання була брошура «Что нада делать войс-
ку», в якій йшлося про указ від 4 вересня 
1861 р. про масові каральні заходи стосовно 
«бунтівників». Згідно з указом, керівники вій-
ськових команд зобов’язані були виконувати 
вимоги місцевого керівництва, чи осіб, спеціа-
льно призначених адміністрацією. У брошурі 

говорилося, що цар пішов проти народу, так як 
використовує проти нього військо. Також 
йшлося про те, що солдати й офіцери не по-
винні виступати проти звичайних людей і 
тільки цим вони можуть врятувати Росію від 
біди та кровопролиття: «Стало если войско не 
пойдет против народа, воля и земля достанут-
ся народу без капли крови». Наголошувалося, 
що мова йде про землю та волю не лише пок-
ріпачених поміщицьких селян, в яких за Поло-
женням 1861 р. землю врізали, «попросту ска-
зать обманули», а й про державних, фабрич-
них, приписаних до царських заводів селян. 
«Все они теперь живут крепостными у своего 
начальства, оно их и грабит, оно их и сечет, оно 
им и мешает управляться как знают самим 
собой, своими выборными. Земли на которых 
они с покон веков сообща живут даром, селами 
и деревнями, казна хочет им же в разбивку 
распродать за деньги». Зазначалося, що неза-
селені землі, замість того щоб дати на «висел-
ки» при звичайному оподаткуванні, казна роз-
діляє «між своїми», не розуміючи, що земля не 
царська, а народна. І за те, що народ говорить 
правду, цар направляє проти нього солдат 
«проливать кров отцов и братьев, матерей и 
сестер». У зверненні зазначалося, що солдат 
взятий на службу силоміць із поміщицьких або 
ж державних селян, а тому він повинен розу-
міти, що земля та воля потрібна усім. «Не вла-
дей землей по праву и обычаю, не живи свобо-
дно и по совести, а живи как Цар велит», – за-
значалося у брошурі [18, арк. 1-3].  

Поширення протестних настроїв і закликів 
до непокори спричинило видання 30 липня 
1863 р. закону про прискорення впроваджен-
ня селянської реформи на Правобережній 
Україні. Цим урядовим рішенням передбача-
лось надання селянам певних пільг у порів-
нянні з попереднім законодавством. Зокрема, 
селяни переводилися з тимчасовозо-
бов’язаних у розряд селян-власників шляхом 
обов’язкового викупу селянських земель і 
зниження викупу на 20%. Закон проголошу-
вав, що всі взаємовідносини між поміщиками і 
тимчасовозобов’язаними селянами, котрі 
проживають на їхніх землях, припиняються з 
1 вересня 1863 р. З того ж дня тимчасовозо-
бов’язані у трьох губерніях зараховувалися до 
розряду селян-власників і з того ж часу замість 
відпрацювання надільної повинності, чи гро-
шового оброку на користь поміщика, були зо-
бов’язані вносити до скарбу викупні платежі 
за придбані ними у власність наділи землі. Ви-
купні платежі зменшувалися у відробіткових 
маєтках на 20 коп. з рубля у порівнянні з тим 
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оброком, який було призначено в уставних 
грамотах на випадок переходу селян з відробі-
ткової повинності на грошову [2, с. 110-112]. 

Отже, у пореформений період селянство 
вступило з глибоко укоріненим в умовах домі-
нування традиційного аграрного суспільства 
переконанням свого невід’ємного, споконвіч-
ного права на землю, яка, як воно було впев-
нене, належить їм з діда-прадіда, оскільки саме 
їхні предки працювали на ній уже багато по-
колінь. З непохитним переконанням свого 
права на землю, що займало визначальне міс-
це у світобаченні селян, вони зіштовхнулися з 
необхідністю та невідворотністю викупної 
операції, з потребою платити за землю, а за 
певних обставин і можливістю втратити час-
тини наділів, що були в їхньому користуванні. 
Все це підривало цілісність селянського розу-
міння, але водночас штовхало на непоступли-
вість в обстоюванні своїх прав на землю. Та-
ким чином, реформа 1861 р., проведена в інте-
ресах поміщиків і держави, не задовольнила 
віковічних сподівань і надій селянства та не 
вирішила економічних і соціальних проблем 
суспільства. Численні пережитки кріпосницт-
ва, а саме поміщицьке та селянське надільне 
землеволодіння, відробіткові повинності, ста-
нова та громадська безправність селянина, – 
все це й надалі важким тягарем накладало ві-
дбиток на процес економічного, соціального 
та й, зрештою, політичного розвитку україн-
ських земель.  
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Tatsiyenko Nataliya 

Agrarian Reform of 1861  
in the Perception of the Peasants of Uman County of Kyiv Province 

 
The paper deals with the agrarian reform of 1861 in the perception of the peasants of Uman county of Kyiv province (guber-

nia). It is noted that the changes did not justify the hopes of the main part of the population, though, on the one hand, the peas-
ants received personal liberty, the right to own immovable property, to trade, to engage in crafts, to enter the guilds, to start a 
private business. However, on the other hand, the reform kept landlord land tenure, and the peasants had to pay redemption 
payments, poll and land taxes, and perform labour conscriptions. The attention is paid to the special indissoluble link of the peas-
ant with the land, which since the beginning of time was perceived as private, despite the absence of any legal grounds for this. 
That is why the redemption operations were performed so emotionally and painfully, a persistence in the defense of land rights 
grew harder, and also appeared the readiness to conflict with the landlord, with the authorities, and intransigence in litigations, 
which lasted for decades. It is determined that in April-May the culmination of the peasants movement was reached, since during 
those months the promulgation and attempts of local implementation of the Statutes of February 19, 1861, took place. It is ascer-
tained that in almost every settlement of Uman county the peasants resisted the reform of 1861 implementation.  

The growth of protest activity in the villages of Krasnyi Kut, Zelenkiv, Korsunka, Maidanetske, Rozsochovatets, Kryvets, 
Dovhenke, Kosenivka is considered in details. It is emphasized that the general lack of understanding and rejection of the conditions 
of the reform implementation became a favorable ground for the dissemination of rumors in the peasant environment, and for the 
unauthorized interpretation of the Manifesto of February 19, and that naturally caused the inevitable conflict with the authorities 
and, as a result, punishment for the display of freethinking and disobedience. The role of the clergy in carrying out the peasant re-
form of 1861 is traced. Attention is drawn to the fact that in a crisis situation peasants easily trusted the opinion of another person 
who was able to read and was literate. The author retraces the distribution of propaganda leaflets, brochures, among the people and 
conversion of peasants to so-called «reliable sources of information» which they perceived with absolute trust. 

Keywords: Uman county, Kyiv province, Manifesto, the Statutes, serfdom 
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У статті на основі архівних джерел і чорносотенної преси з’ясовано роль Союзу руського народу у сус-
пільно-політичному житті Волині на початку ХХ ст. Проаналізовано вплив цієї інституції на перебіг і 
результати виборів до ІІІ та ІV Дум у Волинській губернії, її антиєврейську діяльність. 
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Питання політичної історії українських зе-

мель у складі Російської імперії на початку 
ХХ ст. досліджено у працях українських і зару-
біжних істориків. Однак проблема суспільно-
політичного розвитку на Волині розглянута 
ще недостатньо. Окремі питання досліджува-
ної теми присутні у працях А.Я. Авреха [1; 2] та 
Ю.В. Хитровської [17].  

Метою статті є вивчення особливостей 
проведення виборів до ІІІ та ІV Дум та антиєв-
рейської діяльності Союзу руського народу 
(СРН) на Волині на початку ХХ ст.  

Після розпуску ІІ Державної Думи імперато-
ром Миколою ІІ 3 червня 1907 р. було видано 
указ про проведення виборів до ІІІ Державної 
Думи. Влітку 1907 р. у Волинській губернії, як і в 
усіх інших губерніях тогочасної Російської ім-
перії, розпочалося формування списків вибор-
щиків. Нове виборче законодавство значною 
мірою обмежило участь у виборах незаможних 
верств населення. Органи влади робили усе 
можливе, щоб до складу новообраної Думи по-
трапила проурядова більшість. 

13 депутатів Державної Думи від Волині 
мали обирати на губернському з’їзді 158 вибо-
рщиків, які розподілилися наступним чином: 
83 представляли землевласників-поміщиків, 
42 представники селян, яких спочатку обрали 
на волосних сходах, а потім на повітових 
з’їздах уповноважених від волостей, 17 обира-
лися на 1-му з’їзді міських виборщиків, 14 
представляли уповноважених 2-го з’їзду місь-
ких виборщиків і 2 репрезентували робітни-
чий клас губернії [14, с. 5]. Аналогічне пред-
ставництво від різних станів, що проживали у 

губернії було збережено і під час виборів до 
наступної IV Думи. 

31 липня 1907 р. у «Волинських губернсь-
ких відомостях» було опубліковано списки 
осіб, які мали право брати участь у виборах 
виборщиків на губернський з’їзд у Житомирі. 
Як свідчить аналіз виборчих списків осіб, май-
новий ценз яких дозволяв вибирати напряму 
уповноважених на губернські збори у Жито-
мирі, в них було набагато більше євреїв ніж 
українців і росіян [4, с. 1-4], аналогічні тенден-
ції спостерігалися і в інших містах регіону. Це 
було зумовлено тією обставиною, що у містах і 
містечках Волинської губернії основну масу 
населення становили саме євреї, а більшість 
заможних городян належала саме до цієї етні-
чної групи. Враховуючи наявність смуги «осі-
лості» євреїв, яка була штучно створена уря-
дами у Російській імперії, євреї на початку 
ХХ ст. становили другу за чисельністю етнічну 
групу населення Волинської губернії, а у міс-
тах – більшість. Проведення двох з’їздів серед 
міського населення мало нівелювати перевагу 
євреїв серед міських жителів та обмежити кі-
лькість їх представників на губернському з’їзді 
виборщиків, що було регламентовано законо-
давством про вибори до Думи.  

Яскраво виражена дискримінація виборчих 
прав євреїв пояснюється тим, що у період тре-
тьочервневої монархії у Російській імперії спо-
стерігалося посилення антисемітських настро-
їв з боку уряду, чорносотенних організацій та 
октябристів. Особливо помітно це стало під 
час роботи ІІІ Державної Думи [1, с. 37]. 

Таким чином, обмеження кількості євреїв, 
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які мали право обирати депутатів Думи на гу-
бернському з’їзді, що відображено у тогочас-
ному виборчому законодавстві, було продик-
товане бажанням уряду не допустити їх до ак-
тивної участі в її роботі, а враховуючи той фа-
ктор, що на губернських зборах у Житомирі 
обирати депутатів Думи мали 158 виборщиків, 
серед яких більшість становили поміщики-
землевласники, то шансів бути обраними де-
путатами Думи представникам євреїв практи-
чно не було. 

Незважаючи на те, що списки осіб були 
опубліковані, через деякий час у них відбулися 
певні зміни. Так, у Володимир-Волинському 
повіті згідно подання міської Управи від 
1 вересня 1907 р. за № 2336 запропоновано 
вилучити з числа виборщиків 6 осіб, які обій-
мали «політичні посади». Рішенням повітової 
комісії 3-го скликання по виборах до Держав-
ної Думи їх було виключено зі списків вибор-
щиків [6, арк. 7-8зв.]. Така позиція повітової 
комісії по виборах до Державної Думи була 
продиктована тим, що згідно Положення про 
вибори, участі у них не мали права брати осо-
би, які займали політичні посади, всі хто на-
вчався, перебував на дійсній військовій служ-
бі [13, с. 317]. 

В іншому документі датованому 1907 р. за 
підписом волинського віце-губернатора наго-
лошено, що у списках землевласників Володи-
мир-Волинського повіту опублікованих 
17 липня 1907 р. у «Волинських губернських 
відомостях» під № 12 і № 13 значилися Павло і 
Віктор Гутовські внесені до списку по довіре-
ності їх батька, тобто по одному ж і тому вибо-
рчому цензу. Враховуючи вимогу ст. 12 «По-
ложення про вибори до Державної Думи» від 
3 червня 1907 р. «ніхто не може мати на вибо-
рах більше одного голосу». У зв’язку з цим 
В. Гутовський на «з’їзді землевласників повіту 
може мати лише один голос. Тому внесення до 
виборчих списків двох синів Гутовського є не-
законним». Відповідно до ст. 24 Положення 
про вибори було запропоновано вилучити од-
ного з синів Гутовського зі списку виборщиків, 
а про прийняту постанову повідомити губер-
натора [7, арк. 1-1зв.]. 

Волинську губернію у ІІІ Думі представляло 
13 депутатів, які були обрані на губернському 
з’їзді восени 1907 р. Депутати, які у ній предста-
вляли Волинську губернію – росіяни та українці 
співпрацювали з правими та прогресистами, 
деякі з них були активними членами СРН. 

Наприкінці її каденції депутати-селяни від 
Волинської губернії дещо відійшли від правих, 
що було зумовлено такою обставиною: «се-

лянські інтереси не були взяті ними до уваги» 
й права більшість у Думі не підтримала низки 
законопроектів, які стосувалися селян, але й 
надалі селяни-депутати від Волині продовжу-
вали співпрацювати з правими [3, с. 6]. 

Така позиція депутатів-селян була зумов-
лена тим, що вони співпрацювали з СРН, на 
Волині ця політична сила у той час була найв-
пливовішою.  

Головну роль у зміцненні позицій СРН на 
території Волинської губернії на початку ХХ ст. 
відіграло православне духовенство, яке роби-
ло усе можливе, щоб залучати до цієї монархі-
чної організації селян. Охоплюючи своїм впли-
вом усі населені пункти, духовенство вдало 
проводило чорносотенну агітацію. Так, голова 
Почаївського СРН архімандрит Віталій вважав 
недостатніми щоденні прийоми селян у Поча-
ївській Лаврі, тому «здійснював по єпархії хре-
сні ходи на 100 верств і більше, повчаючи на-
род по містах та селах» [17, с. 338]. 

Результати такої діяльності не забарилися. 
У Волинській губернії станом на кінець 1907 р. 
нараховувалося 434 відділи та 634 підвідділи 
СРН загальною чисельністю 105 тис. осіб [17, 
с. 336]. Загалом у Російській імперії до складу 
цієї монархічної організації належало 356 758 
осіб [2, с. 226]. 

Таким чином, завдяки діяльності Почаївсь-
кого відділення СРН, який користувався підт-
римкою серед священиків та органів влади по-
єднаною з антикатолицькою, антиєврейською, 
антипротестантською й антинімецькою пропа-
гандою та створення іміджу захисників інте-
ресів селян абсолютна більшість з яких були 
неписьменними, інтереси та права яких згідно 
пропаганди волинських ідеологів цього полі-
тичного угруповання постійно порушували по-
ляки-католики, євреї, німецькі колоністи-
протестанти, було створено умови для її перет-
ворення у найвпливовішу політичну силу краю. 

У 1912 р. закінчувався термін каденції 
ІІІ Думи, яка на відміну від двох попередніх, 
функціонувала 5 років. На осінь було призна-
чено вибори до ІV Державної Думи.  

Важливу роль у виборах депутатів на Воли-
ні відігравало православне духовенство. Під 
час виборчої кампанії свої кандидатури вису-
вали не лише священики, а й пересічне черне-
цтво. У списках осіб, що мали право брати 
участь у виборах по другому з’їзду міських ви-
борщиків у Дубенському повіті нараховува-
лось 15 ченців Дубенського та Дерманського 
монастирів [17, с. 356]. Аналогічні процеси від-
бувалися у всіх повітах Волинської губернії. 

Згідно законодавства у всіх повітах губернії 
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було обрано 158 виборщиків. 18 жовтня 
1912 р. у Житомирі було проведено спільний 
з’їзд виборщиків від землевласників, селян і 
жителів міст для вибору депутатів до 
ІV Державної Думи від Волинської губернії, на 
який прибуло 157 виборщиків. Першим було 
обрано представника від селян В.І. Самчука з 
Острозького повіту, другим – представника 
правих, поміщика Г.Є. Рейна. Третім балотува-
лися представники жителів міст. На депутат-
ський мандат претендували А.Г. Позняков з 
Житомира і судовий пристав із м. Рівне 
П.А. Ярмолович, який представляв праві сили 
та здобув перемогу, за нього проголосувало 94 
виборщики. Після поразки А.Г. Познякова по-
ляки та євреї у кількості 49 осіб залишили ви-
бори, за винятком житомирського міського 
голови І.О. Доманевського. Після короткої пе-
рерви, 108 виборщиків продовжили обирати 
депутатів Думи. Депутатом було обрано й чор-
носотенного єпископа кременецького Никона. 
Всі депутати Думи від Волинської губернії на-
лежали до правих політичних сил [5, с. 12-14]. 

Серед новообраних депутатів були селяни, 
які підтримували ідеологію СРН. Жодного по-
ляка або єврея стараннями чорносотенців до 
складу ІV Думи на Волині у 1912 р. обрано не 
було, що, у свою чергу, посилило міжетнічне 
протистояння в краї. 

На початку ХХ ст. у губерніях Правобереж-
ної України спостерігалося загострення між-
національних і міжконфесійних взаємовідно-
син. Це підсилювалося ще й тією обставиною, 
що у низці губерній існувала штучно створена 
російськими імперськими урядами «смуга осі-
лості» для євреїв, у межах якої вони мали змо-
гу відносно вільно селитися. Територія Волин-
ської губернії входила до цієї смуги. Органи 
адміністративної влади, проводячи внутріш-
ню політику, упереджено ставилися до пред-
ставників тих етнічних груп краю, які належа-
ли до інших релігійних конфесій і зберігали 
свою національну самоідентичність.  

Ці процеси посилилися після Маніфесту ім-
ператора Миколи ІІ від 17 жовтня 1905 р. В 
імперії розпочали свою діяльність політичні 
угруповання. Одним із них був Союз руського 
народу. Серед ключових постулатів цього по-
літичного угруповання була беззастережна 
підтримка російської монархічної ідеології, 
возвеличення російської нації, Православної 
церкви з одночасною дискримінацією пред-
ставників інших етнічних груп, яких вони на-
зивали «інородцями». 

Центром пропаганди ідеології чорносотен-
ців на Волині стала Почаївська Лавра, у друка-

рні якої було надруковано величезну кількість 
видань чорносотенців. А пресовий орган Поча-
ївської Лаври – «Почаївський листок» став ру-
пором СРН у краї. 

Юдофобська, антипольська й антинімецька 
пропаганда, розгорнута чорносотенцями, ще 
більше загострювала і так складні міжетнічні 
та міжконфесійні взаємовідносини на Волині. 
Євреї складали другу за чисельністю етнічну 
групу тогочасного населення Волинської гу-
бернії, поляки – третю. Поляки становили бі-
льшість великих землевласників, які відігра-
вали важливу роль у розвитку економічного 
потенціалу регіону. 

Проводячи відверту русифікаторську полі-
тику, чорносотенці на сторінках своїх видань 
звинувачували євреїв у всіх негараздах, що іс-
нували в імперії. В одній із статей, опублікова-
ній у «Почаївському листку», читачів інформу-
вали, що у книзі «Таємниця крові в євреїв» ку-
ратор Туркестанського краю, колишній про-
фесор богослов’я римо-католицької духовної 
академії у Петербурзі І.Є. Пранайтис обґрунту-
вав концепцію, що у євреїв «існує так звана 
догма крові»; що всі без винятку рабинські 
школи, незважаючи на їхні розбіжності з різ-
номанітних релігійних питань, об’єднані нена-
вистю до неєвреїв, які, відповідно до талмуду, 
вважалися «не людьми, а тваринами в образі 
людини»; що почуття «злоби й ненависті євре-
їв», з точки зору їхнього «релігійного закону», 
до представників інших конфесій досягло 
«найбільшої гостроти по відношенню до хрис-
тиян». Вбивство неєврея, згідно з тверджен-
ням автора статті, мало важливе значення 
«жертовного акту» й було одним із найважли-
віших обрядів «єврейського релігійного куль-
ту». А вживання іудеями християнської крові 
становило велику таємницю, яка була відома не 
всім, а лише «рабинам, книжникам, фарисеям». 
Цю таємницю передавав батько словесно «під 
велику клятву» одному з своїх синів [18, с. 7-8]. 

В іншій статті щодо вживання іудеями кро-
ві християн відзначалося, що згідно з «фантас-
тичними забобонами, євреї схильні вживати 
християнську кров», причому не лише при ви-
конанні своїх релігійних обрядів. Відповідно 
до тверджень автора статті, вони використо-
вували кров християн з лікувальною метою 
при різноманітних захворюваннях, а також 
для надання більшої врочистості своєму «релі-
гійному святу «Пурім», додавали кров у соло-
дощі [12, с. 2]. 

Чорносотенці звинувачували іудеїв, що єв-
реї з ненавистю ставилися до християн. Вра-
ховуючи тогочасний рівень освіченості воли-
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нян, така пропаганда могла принести бажані 
для влади результати, а саме посилити антиє-
врейські настрої у суспільстві.  

Намагаючись дискредитувати заможних 
євреїв, які на початку ХХ ст. почали відігравати 
важливу роль в економічному житті регіону, 
чорносотенці звинувачували їх у розповсю-
дженні фальшивих асигнацій. З цього приводу 
на сторінках «Почаївського листка» зазнача-
лося, що заможний житель Києва, Бродський, 
повернувшись з-за кордону, «привіз з собою 
багато фальшивих асигнацій». Спільно зі свої-
ми поплічниками, також євреями, почав їх 
продавати у Київському генерал-губернатор-
стві. Київський цивільний губернатор Гессе, за 
твердженням автора публікації, вважав «неко-
ректним» заважати йому в цьому. Розсліду-
вання фактів розповсюдження фальшивих 
асигнацій розпочав новоросійський губерна-
тор Строганов. Він відрядив до Києва чинов-
ника, який вів розслідування справи. Коли ж 
чиновник виявив «злочинців» він несподівано 
помер у Києві [11, с. 14-15]. 

Отже, заможного єврея звинуватили у роз-
повсюдженні фальшивих грошей. Показово, 
що таке звинувачення висували не правоохо-
ронні органи, а чорносотенці. Намагання дис-
кредитувати київського цивільного губерна-
тора, який не «втручався» у цю справу, свід-
чить, що цей високопоставлений чиновник, 
цілком ймовірно, чимось не задовольняв чор-
носотенців.  

У публікації «Жидівська підлість – підробка 
коней» автор розповідав, що навіть загально-
відомому вмінню циган обманювати покупців 
під час продажу ними коней, їм далеко до того, 
«що влаштував тамбовський єврей Файнберг». 
У Тамбові на 2-х ярмарках продавали 2-4 тис. 
коней, покупцями було «виявлено фальсифі-
кації». Під час огляду стаєнь Файнберга, який 
реалізовував на ярмарку коней, вирощених на 
конезаводах, у «9 коней на місці зубів виявле-
но свіжі рани», у деяких було зламано молочні 
зуби. Це євреї-торговці робили свідомо, нама-
гаючись штучно змінити вік скакунів, щоб за-
вищити їхню ціну і таким чином одержати бі-
льші прибутки [15, с. 6-7].  

Ще однією темою, яку вдало використову-
вали чорносотенці, було питання єврейського 
землеволодіння. Відповідно до законодавства 
Російської імперії вони не мали права володіти 
землею, а також її орендувати. Але, на думку 
членів СРН, євреї порушували це й через підс-
тавних осіб купували чи орендували навіть 
цілі маєтки.  

Надумана чорносотенцями проблема неза-

конного єврейського землеволодіння у Росій-
ській імперії неодноразово порушувалася на 
сторінках їхніх пресових органів. Основною 
метою таких публікацій було переконати сус-
пільство, що євреї не лише порушували зако-
нодавство держави, а й свідомо перешкоджали 
селянам купувати землю. Аналізуючи цю про-
блему, робився висновок, що «Єврейське зем-
леволодіння у Росії за 40 останніх років зросло 
з 70 000 до 2 381 057 десятин», у тому числі 
1 546 000 десятин їм належали на правах вла-
сності станом на 1900 р. За перше десятиліття 
ХХ ст. вони придбали більше землі, ніж за по-
передні роки, їм належало близько 5 млн. де-
сятин землі. Але земля євреям була потрібна 
не для ведення сільського господарства, яким 
вони ніколи не займалися й до ведення якого 
«вони мають відразу, а як засіб гешефту, каба-
ли й панування над гоями». І далі йшло 
роз’яснення, що євреї не мали права володіти 
нерухомим майном поза межею «смуги осілос-
ті», висловлювалась надія, що «захоплена» 
ними земля буде «відчужена для потреб Се-
лянського банку» [15, с. 2]. 

У низці публікацій чорносотенці звинува-
чували євреїв у незаконному володінні зем-
лею, придбанні маєтків на підставних осіб і 
свідомому завищенні ціни на землю, яку мали 
намір придбати селяни. Зміст цих матеріалів 
дає підстави стверджувати, що члени СРН на-
магалися звинуватити євреїв у спекуляціях 
землею, тиску на селян і «радили» останнім 
добиватися їхнього примусового виселення з 
сіл регіону. 

Член СРН А. Добруцький, порушуючи тему 
єврейського землеволодіння, відзначав, що він 
планував придбати земельний наділ у своєму 
рідному селі Вілія (Острозький повіт), але зем-
левласник Рейн не продав йому тієї землі, «про 
яку ми його просили», а продав її чеським ко-
лоністам. У зв’язку з цим родина цього чорно-
сотенця переїхала «на нове місце проживан-
ня». Й далі, торкнувшись єврейського питання, 
він звернув увагу, що коли селяни с. Велика 
Радога того ж повіту підготували клопотання 
про примусове виселення єврея з їхнього на-
селеного пункту, той довідавшись про це, «по-
чав просити заможних селян його підтримати 
й не виселяти, слабших споював, бідніших 
чим-небудь задобрював». У результаті його не 
виселили. У с. Коритному (Острозький повіт) 
селяни також планували подати волинському 
губернатору прохання про виселення з їхнього 
села єврея, який, за твердженням автора статті 
«їх обкрадав, обважував та називав селян «со-
баками». Як і в попередньому випадку, він од-
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них селян «підкупив чи підпоїв або підмовив», 
іншим погрожував. У результаті питання про 
його виселення знялося. Наприкінці статті чо-
рносотенець відзначав: «Побільше б народу 
нашому стійкості, жиди п’ють кров і не жалі-
ють нас, а ми росіяни… вже дуже слабкі й під-
датливі до жидівського підлещування» [8, 
с. 22-23]. 

Члени СРН проводили активну кампанію по 
підбурюванню селян писати губернатору про-
хання про примусове виселення євреїв. У тих 
випадках, коли це не вдавалося зробити, знову 
ж таки винуватими залишалися євреї, які, за 
твердженням чорносотенців, «підкуповували 
або споювали» місцевих селян, котрі потім не 
домагалися їхнього виселення. Коли ж євреї 
після примусового виселення поверталися на 
своє місце проживання, то звинувачувалися 
поліцейські, які не реагували на їхнє повер-
нення та повторно не виселяли. 

В окремих випадках чорносотенці звинува-
чували іудеїв у їхній допомозі підпільникам-
революціонерам та іноземним державам. В 
одній із статей було відзначено, що у 
с. Здомисль (Ковельський повіт) проживав 
І. Шлехта. Він, «всівшись на селянській землі, 
почав думати, як би йому знайти спосіб жити 
добре і ще зібрати… для допомоги іноземцям і 
революціонерам», щоб розгромити Російську 
державу та знищити у ній «все святе правос-
лавне». Він різними способами, орендував ба-
гато селянської землі, не маючи патенту, відк-
рив торговельний заклад. У цьому, стверджу-
вали чорносотенці його «покровителем» був 
місцевий поліцейський урядник» [10, с. 8]. 

В іншій статті було зазначено, що у Києві в 
єврейській родині з дитинства виховувалася 
православна дівчина з селянської родини, яку 
іудеї планували примусити прийняти їхню ві-
ру. І далі автор застерігав, що цього не можна 

допустити [16, с. 22]. 
Підсумовуючи викладене, зазначимо, що 

чорносотенці цілеспрямовано використовува-
ли свій пресовий орган для дискредитації єв-
реїв. Діяльність СРН на Волині стимулювала 
подальшу ескалацію напруги у суспільстві та 
сприяла загостренню міжетнічних взаємовід-
носин. Політика чорносотенців мала чітко 
окреслену мету – штучно створити образ «єв-
рея-ворога» для селян, християн, який їх приг-
ноблював і принижував.  
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Political Activity of the Black Hundreds in Volyn Province in the early 20th century 

 
The paper analyzes the role of the Black Hundreds in aggravation of interethnic relations in Volyn province (gubernia) at the 

beginning of the 20th century on the basis of archival sources and the Black Hundreds press. That political structure did not op-
erate independently but in the context of that time policy of Russian authorities. Therefore, anti-Jewish activity was fully sup-
ported by administrative authorities. The main centre of propaganda of that political group ideology was the Pochayiv Lavra, 
and its Archimandrite Vitaliy was the leader of the local Black Hundreds. After becoming a deputy of the Duma, he had not 
changed the vector of his political views. 

An important role in the escalation of Volyn tension was played by the Orthodox clergy, which was one of the key leaders of 
the Black Hundreds movement. In their sermons, priests-members of the organization focused on discrediting Jews, Poles, Ger-
man and Czech agrarian colonists. 

The attempt to achieve a complete victory in the elections was caused by the effort to prevent the Polish Catholic landlords 
from participation in the work of the Duma. Such activities of the Black Hundreds in Volyn contributed to the intensification of 
inter-confessional and interethnic relations and was conducted with the support of the bodies of imperial power. 
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У статті мова йде про діяльність зовнішньополітичної служби Західноукраїнської Народної Республіки 

у 1918-1923 роках. Дане дослідження також висвітлює дипломатичні взаємини з країнами Європи та Пів-
нічної Америки. 

З’ясовано, що внутрішня слабкість і нежиттєздатність ЗУНР не дали Заходові потрібного часу для ус-
відомлення можливої ролі та місця України в Європі. Помилки були допущені й урядом ЗУНР. За умов внут-
рішньої слабкості українського національно-визвольного руху багато залежало від зовнішнього визнання 
та підтримки України. З іншого боку, міжнародне визнання незалежності ЗУНР обумовлювалося внутріш-
нім зміцненням та утвердженням української державності. 

Ключові слова: ЗУНР, Східна Галичина, Найвища Рада, конференція, переговори 
 
Зростання міжнародної активності сучасної 

України, входження її до низки світових і регі-
ональних структур обумовило необхідність 
розбудови дипломатичної служби та розробки 
головних напрямів зовнішньої політики. Укра-
їна у сфері міжнародної діяльності має певний 
власний історичний досвід, набутий протягом 
періоду боротьби українського народу за не-
залежність і власну державність 1917-1923 рр. 
У зв’язку з цим зростає значимість досвіду ди-
пломатичної діяльності українських націона-
льних урядів доби Української Центральної 
Ради, Української Держави гетьмана П. Скоро-
падського, Української Народної Республіки 
періоду Директорії, Західноукраїнської Народ-
ної Республіки, коли були зроблені перші кро-
ки на шляху розбудови зовнішньої політики 
України новітнього часу. Всі ці форми держав-
ного врядування в Україні дали безцінний до-
свід реального державотворення. Уроки тієї 
доби актуальні і нині, вони потребують неупе-
редженого й уважного ставлення сучасників 
для розуміння витоків дипломатичної служби 
України, її традицій. Зовнішньополітичний 
досвід української дипломатії має неабияке 
практичне значення і в наші дні у контексті 
вироблення зовнішньополітичного курсу та 
геополітичних орієнтацій сучасним керівниц-
твом України. 

Утворення Західноукраїнської Народної Ре-
спубліки стало наслідком національно-
демократичної революції в Австро-Угорській 
імперії. Воно засвідчило непохитне прагнення 
українців до державної незалежності та собо-
рності своїх земель.  

Міжнародні відносини активно досліджу-
валися громадсько-політичними та військо-
вими діячами ЗУНР в еміграції. Опубліковано 
історико-мемуарні праці К. Левицького [8; 9], 
В. Панейка [26], А. Крезуб [7], М. Лозинсько-
го [13; 14], О. Назарука [20; 21] й ін. Частина з 
них лише у 1990-х рр. перевидана в Україні.  

Якісно новий етап дослідження розпочався 
у 1990-х роках. Власне тоді українська історіо-
графія, звільнившись від ідеологічних догм, 
почала висвітлювати дипломатичні відносини 
з наукових позицій і показувати суперечливий 
характер національно-політичного протибор-
ства у регіоні у контексті загальноєвропейсь-
кого історичного процесу початку ХХ ст. 
М. Кугутяк [15], М. Литвин і К. Науменко [11], 
С. Макарчук [16], І. Патер [27]. Проблеми архе-
ографії та зовнішньополітичної діяльності 
ЗУНР розробляли О. Карпенко, М. Панчук, 
Л. Ґентош, В. Великочий [5]. Роль США в орга-
нізації експансії на західноукраїнські землі до-
слідив О. Павлюк [24].  

Від листопада 1918 р. розпочався період ді-
яльності уряду Західноукраїнської Народної 
Республіки та його зовнішньополітичного ві-
домства. Повернувшись з України до Відня, 
Є. Петрушевич утворив закордонний уряд у 
складі уповноважених з різних сфер діяльнос-
ті, а також Військової та Президентської кан-
целярій. Членами уряду стали відомі й автори-
тетні політичні та державні діячі: К. Левиць-
кий, В. Сінгалевич, О. Назарук, Р. Перфецький 
та ін. Уповноваженим з закордонних справ 
став відомий політик і дипломат, член дипло-
матичних делегацій ЗУНР на переговорах з 
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антантівськими місіями у період польсько-
української війни й у складі делегації УНР у 
Варшаві, з якої вийшов у знак протесту проти 
угод С. Петлюри з Ю. Пілсудським, С. Вітвиць-
кий. Від лютого 1921 р. зовнішньополітичне 
відомство очолив К. Левицький. Аналізуючи 
перші кроки Є. Петрушевича в еміграції, діас-
порний історик С. Ярославин писав: «Уряд не 
лише піклувався численною галицькою еміг-
рацією, Він притягнув усі галицькі наукові си-
ли до праці над виробленням основ державно-
го ладу в Галичині, кодифікації прав тощо. Він 
розвинув широку діяльність на міжнародному 
полі… Завдяки цій діяльності не вдалося По-
лякам приспати справи Галичини та була вона 
ще кілька років актуальною на міжнародній 
арені» [40, с. 74]. 

Є. Петрушевич провів 9-17 грудня 1919 р. у 
Відні широку нараду членів Української Наці-
ональної Ради та керівництва дипломатичних 
представництв за кордоном. З Паризької мир-
ної конференції приїхав В. Панейко, який до-
повів про її хід і розгляд галицької проблеми. 
Гострі дебати розгорнулися навколо предста-
вленого В. Панейком «Статуту для Східної Га-
личини» та декларації А. Лівицького у Варшаві 
про укладення договору з Варшавою ціною 
поступки Східної Галичини полякам [13, с. 155-
160].  

Головним напрямом зовнішньої політики 
уряду Є. Петрушевича в екзилі та його дипло-
матичного корпусу було розгорнути боротьбу 
проти дискримінаційних постанов Найвищої 
Ради щодо окупації Східної Галичини та при-
йнятого нею 20 листопада 1919 р. розробле-
ного поляками проекту «Статуту для Східної 
Галичини» автономію терміном на 25 ро-
ків [32]. 

Є. Петрушевич і його уряд все ще сподіва-
лися на справедливе рішення східногалицької 
проблеми, тобто на відновлення незалежної 
української держави шляхом проведення під 
егідою Найвищої Ради плебісциту, який би дав 
змогу галичанам висловитися за свою держа-
вність або відповідною ухвалою Ліги Націй. 
Тому Є. Петрушевич у січні 1920 р. виїхав до 
Парижа та Лондона, щоб встановити контакти 
з впливовими діячами цих провідних країн 
Антанти. 

Під час перебування Є. Петрушевича у Па-
рижі було переглянуто важливі аспекти зов-
нішньої політики. Зокрема, за його ініціативою 
було ліквідовано Український Національний 
Комітет, а В. Панейка відкликано зі складу 
української делегації на Паризькій мирній 
конференції. Отже, покінчено з орієнтацією на 

федералістський союз з білою Росією. Варшав-
ський договір С. Петлюри остаточно поклав 
кінець союзу з УНР й, відтак, рішучо взято зов-
нішньополітичний курс на незалежну галиць-
ку державу. У зверненнях до населення Східної 
Галичини наголошувалося, що лише уряд 
ЗУНР в екзилі є законною владою на її терито-
рії. Саме у цьому напрямку розгорнулася акти-
вна пропаганда за кордоном і дипломатичні 
акції. 

Є. Петрушевич чітко визначив свою зовні-
шню політику і дипломатам, які працювали у 
різних країнах, наголошував, що відтепер курс 
один – «Самостійність Західної України».  

Питання Східної Галичини стали предме-
том особливо детального розгляду на мирних 
конференціях пов’язаних з радянсько-
польською війною 1920 р. У момент найбіль-
шого успіху Червоної армії, коли війська її За-
хідного фронту на чолі з М. Тухачевським роз-
громили у районі Мінська основні сили поля-
ків і стрімко просувалися на Варшаву, 5-
16 липня у бельгійському місті Спа відбулася 
конференція за участю членів Найвищої Ради 
Паризької мирної конференції та Польщі і Ні-
меччини, на якій обговорювалася окрім інших 
і проблема Східної Галичини.  

10 липня 1920 р. було підписано договір, 
згідно з яким Антанта брала на себе посеред-
ництво між Варшавою та Москвою для припи-
нення бойових дій. Водночас було вирішено 
провести міжнародну конференцію у Лондоні, 
де буде розглянуто східногалицьке питання. 
Статті договору наголошували: Вислати пов-
новласників на конференцію, яка у можливо 
найближчім часі має відбутися у Лондоні і в 
якій братимуть участь делегати Польщі, ра-
дянської Росії, Фінляндії, Литви та Латвії під 
протекторатом Мирової Конференції, яка буде 
намагатися до справедливого миру між Поль-
щею та її європейськими сусідами. Представ-
ники Східної Галичини також допускалися до 
представлення їх справи на конференції у Ло-
ндоні. Прийняти рішення Найвищої Ради у 
справах литовського союзу, майбутнього Схід-
ної Галичини, тушинського питання та дого-
вору, який має бути укладений між Данцигом і 
Польщею. Окрім того, зазначалося, що Польща 
бере на себе зобов’язання прийняти для вико-
нання рішення Лондонської конференції по 
галицькому питанню [13, с. 213; 10, с. 237-238]. 

Рішення конференції у Спа були сприйняті 
у Відні урядом ЗУНР як визначне досягнення 
галицької дипломатії. Та особливе задоволен-
ня й обнадійливі перспективи на відновлення 
незалежності галицької держави принесла 
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пропозиція міністра закордонних справ Вели-
кобританії лорда Керзона більшовицькій Росії 
у ноті від 11 липня 1920 р. з вимогою зупини-
ти наступ Червоної армії та приступити до пе-
реговорів про мир. У ноті була визначена так 
звана «Лінія Керзона» про кордон між Поль-
щею та більшовицькою Росією, причому Схід-
на Галичина не входила до складу Польщі.  

Пропозиція Керзона детально обговорюва-
лася у Москві. Нарком закордонних справ 
Г. Чичерін вважав необхідним прийняти ініці-
ативу Антанти та розпочати мирні переговори 
з Польщею. Те, що Східна Галичина не була 
включена до складу Польщі, радянське керів-
ництво, зокрема Л. Троцький і Л. Каменєв, 
сприйняло як підтвердження їх права на цю 
територію та пропонували зайняти її війська-
ми Червоної армії. У розмові зі Сталіним, який 
був у той час членом Військради Південно-
Західного фронту, війська якого стояли під 
Львовом, Ленін повідомив про ноту Керзона та 
підкреслив, що запропонована демаркаційна 
лінія «перетинає Галичину між Перемишлем і 
Рава-Руською до Карпатських гір. Все на схід 
залишається за нами» (підкр. авт.) [10, с. 237-
238]. 

Плани та наміри Москви щодо Галичини 
підтверджував у своїх спогадах Никифор Гір-
няк. Насамперед він характеризував перший 
склад уряду Затонського – Галревкому, до яко-
го входили галичани – колишні старшини Ле-
гіону УСС Михайло Баран та Іван Сіяк, старши-
ни УГА Омелян Паліїв і Федір Конар, Михайло 
Козоріз, Іван Немоловський та інші (варто від-
значити, що всі вони на чолі з В. Затонським у 
часи сталінських репресій 1933-1939 рр. були 
репресовані та страчені органами ДПУ-НКВС). 
Автор констатував, що Галревком видав низку, 
здебільшого декларативних у більшовицько-
му дусі, декретів, які не були реалізовані на 
практиці та кілька у цілому позитивних, зок-
рема, про самоврядування та щодо розвитку 
української освіти. Він також зазначав, що се-
ред уряду не було єдності у питанні майбут-
нього Галичини. В. Затонський доповідав 
В. Леніну, що галицьке населення бажає приє-
днатися до Наддніпрянської України. «Поляки 
й жиди хотіли бачити її у складі радянської 
Польщі, – писав Н. Гірняк, – галицькі українці-
комуністи мріяли про створення з Галичини 
радянської Швейцарії, тобто автономної рес-
публіки без національного обличчя. На думку 
цих комуністів, Галичина як країна, що лежить 
між сходом і заходом, мала б стати осідком ко-
муністичного інтернаціоналізму» [3, с. 247]. 

Зрештою, радянська влада в Галичині проі-

снувала всього 50 днів: під ударами поляків 
Червона армія від середини серпня відступала 
й 15 вересня Галревком покинув Тернопіль, а 
25 вересня у Вінниці самоліквідувався. На наш 
погляд, єдине, що він зробив корисне для га-
личан, це перекинув з Росії, здебільшого з Ка-
зані, кілька тисяч колишніх вояків Легіону 
УСС-УГА до Тернополя, де галицькі батальйо-
ни склали гарнізон міста і, таким чином, змог-
ли повернутися на батьківщину. 13 вересня 
В. Затонський доповідав Сталінові, що ним у 
Тернополі сформована 1-ша Галицька стріле-
цька бригада [4, с. 14-15]. 

Міжнародна ситуація, яка склалася у другій 
половині 1920 р., зміцнювала сподівання уря-
ду ЗУНР та населення Галичини щодо позити-
вного вирішення їх нагальних проблем і спо-
нукала дипломатію до більш енергійної праці 
у цьому напрямку. Опираючись на рішення 
Найвищої Ради Паризької мирної конференції 
1919 р., які передбачали лише тимчасову оку-
пацію Польщею західноукраїнських земель та 
ухвал міжнародних конференцій у Спа та Сен-
Жермені улітку 1920 р., й нарешті на ноту Кер-
зона, яка лишала Східну Галичину поза межа-
ми Польщі, дипломатичні представництва у 
Відні, Лондоні, Парижі, Берні, Празі та Берліні 
розгорнули активну діяльність. Для реалізації 
цих завдань Є. Петрушевич і його зовнішньо-
політичне відомство намагалося використати 
у вересні 1920 р. Ризьку мирну конференцію. 

21 вересня 1920 р. у Ризі розпочалися пере-
говори, в яких брали участь делегації радянсь-
кої Росії, Польщі та радянської України. Оскі-
льки на конференції передбачалося вирішува-
ти проблему кордонів між Польщею та радян-
ськими республіками, відтак питання Східної 
Галичини, Є. Петрушевич скерував до Риги 
представницьку дипломатичну делегацію, яка 
11 вересня виїхала з Відня [11, с. 322-323]. 

Делегація ЗУНР участі у засіданнях не бра-
ла, оскільки в інструкції уряду її завданням 
було стежити за ходом обговорення проблем, 
які стосувалися Галичини, й у разі потреби 
здійснювати протестаційні акції. Свою діяль-
ність вона зосередила на встановлення конта-
ктів, насамперед, з представництвом радянсь-
кої України. Пізніше О. Назарук у спогадах від-
значав, що стосунки встановилися досить щи-
рими та відвертими. Делегація ЗУНР запропо-
нувала внести на розгляд конференції ноту, в 
якій відзначалося, що претензії Польщі на Га-
личину безпідставні, внаслідок припинення дії 
її Варшавської угоди з С. Петлюрою і предста-
вники ЗУНР, виступаючи проти анексії Поль-
щею її території, наполягають на всенародно-
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му референдумі щодо самовизначення. Що-
денні зустрічі та переговори українських деле-
гацій мали наслідком радянську заяву пред-
ставника Москви А. Йоффе від 28 вересня про 
необхідність проведення плебісциту у Східній 
Галичині з питання державності ЗУНР [20, 
с. 91-92]. 

Ця заява була відповіддю на ноту 
К. Левицького до президії Ризької конференції 
від 27 вересня: «Дев’ятимісячною однодумною 
обороною виявив наш народ рішучу волю: жи-
ти самостійним, державним життям… Всякі 
утвердження, немовби населення Східної Га-
личини хотіло злуки з Польщею, – нездібні 
здійсністю… населення жадає самостійності 
Східногалицької Держави» [34, арк. 2-3]. 

Незважаючи на окремі невдачі, уряд і дип-
ломатична служба ЗУНР продовжували здійс-
нювати акції на міжнародній арені, приверта-
ла увагу світової спільноти до східногалицької 
проблеми. Однією з найгучніших було звер-
нення до Ліги Націй 28 листопада 1920 р. у 
Женеві. У період роботи її сесії туди виїхала 
потужна галицька делегація на чолі з прези-
дентом Є. Петрушевичем. До її складу увійшли 
К. Левицький, С. Витвицький, Е. Брайтер та ін. 
Після переговорів з представниками провід-
них країн вона подала на розгляд Ліги Націй 
обширну ноту, в преамбулі якої наголошува-
лося: «В ім’я ідей справедливості і всесвітнього 
миру, які лягли в основу міжнародного дого-
вору про установлення Високого Союза Націй; 
в ім’я здійснення змагань до державної самос-
тійності здібних правити собою, колись поне-
волених народів; в ім’я рятування життя укра-
їнського народу Східної Галичини, який вими-
рає під насильною польською окупацією, – 
Українська Національна Рада, обрана на основі 
загального права голосування переважаючою 
більшістю населення Східної Галичини, як 
одинока репрезентація сього краю, звертаєть-
ся до Високого Союза Націй з представленням 
своїх домагань» [13, с. 215-216]. 

Діяльність делегації ЗУНР у Женеві в суку-
пності з іншими заходами зовнішньополітич-
ного відомства, були досить успішними. На-
ступна сесія Ліги Націй у Парижі 23 лютого 
1921 р. розглянула справу Східної Галичи-
ни [12, с. 192-193]. 

Постанова Ради Ліги Націй, яка недвознач-
но стверджувала, що Польща не мала ніяких 
прав на Східну Галичину та була лише тимча-
совим окупантом, а совереном краю були дер-
жави Антанти і тільки вони могли вирішити 
долю ЗУНР. Безперечно це була велика пере-
мога галицької дипломатії у боротьбі за дер-

жавність. 
Черговою дипломатичною акцією уряду 

Західноукраїнської Народної Республіки і його 
зовнішньополітичного відомства була спроба 
привернути до проблеми міжнародну конфе-
ренцію у Генуї в квітні 1922 р. за участю деле-
гацій країн Антанти, радянської Росії та інших 
з питань врегулювання післявоєнних відно-
син. Українці подали на ім’я керівництва кон-
ференції дві ноти і вісім справ з документами і 
матерілами про становище в Галичині та 
польський терор. Окрім того, на адресу прези-
дії конференції надійшло близько 200 листів і 
телеграм від українців краю та діаспори з ви-
могами покінчити з окупацією Східної Гали-
чини й відновити її незалежність [37, арк. 10-
14, 35]. 

Перспективи щодо позитивного вирішення 
проблеми Східної Галичини, відновлення її 
незалежності зменшувалися. Позиція Лондона, 
який мав плани на прикарпатський нафтовий 
басейн, у зв’язку з отриманням від Франції на-
фтового району Морула, щодо державності 
ЗУНР змінилася на гірше. 21 лютого 1923 р. 
Франція, Англія та Італія дали згоду на прове-
дення форуму. Дізнавшись про ці заходи, 
5 березня Є. Петрушевич від імені уряду наді-
слав у Париж ноту з проектом вирішення про-
блеми шляхом відновлення незалежності 
ЗУНР. Проте, 14 березня Рада Амбасадорів 
прийняла рішення, за яким узаконила анексію 
Східної Галичини Польщею [1, с. 115]. 

Таким чином, дипломатична діяльність 
уряду та зовнішньополітичного відомства 
ЗУНР в еміграції була активною й широкома-
сштабною, мала чіткі орієнтири та послідовно 
трималася єдиного завдання – відновлення 
української державності. Її виконавці від пре-
зидента Є. Петрушевича до членів закордон-
них представництв і місій виявили себе патрі-
отами батьківщини та докладали всіх зусиль у 
боротьбі за її інтереси на міжнародних конфе-
ренціях та інших форумах. Їх невдача була нас-
лідком об’єктивних чинників, які створювали-
ся на геополітичному просторі під впливом 
могутніх держав, насамперед Антанти, не заці-
кавлених в існуванні незалежної Західноукра-
їнської Народної Республіки. 
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Datskiv Ihor 
 

The Main Vectors of the Foreign Policy of the ZUNR (1918-1923) and the Formation of the Diplomatic Service 
 

The paper deals with the activity of the foreign policy service of the Western Ukrainian National Republic in 1918-1923. This 
research also covers diplomatic relations with the countries of Europe and North America. 

The aim of this work is to study the specific historical conditions of the development of the Western Ukrainian National Re-
public diplomatic activity in 1918-1923; to clarify the peculiarities of relations with the Ukrainian National Republic, the Deni-
kin’s army, the Bolsheviks and the Entente countries; to determine the place and role of foreign policy in solving the issue of in-
ternational recognition of the ZUNR. 

It is noted that Galician diplomacy, on its side, relying on the Fourteen Points of Woodrow Wilson, sent notes about the estab-
lishment of an independent state and the Polish aggression against it. Subsequently, a conception of so-called Switzerland from 
the East emerged, according to which the neutral Eastern Galicia had to play a role of Switzerland in Eastern Europe. 

Special attention is paid to the fact that the diplomatic activities of the Western Ukrainian National Republic Government 
particularly intensified since November 1920 when the session of the League of Nations began in Geneva. On November 28, the 
Ukrainian delegation advanced the following claims to its presidium: to recognize the Eastern Galicia right of national self-
determination, to eliminate the Polish occupation of the region, and so on. The Western Ukrainian Association for the League of 
Nations, established on January 1922, and the Government of the ZUNR during 1922-1923 sent many more memos, protests, ap-
peals, resolutions to the International Congresses and Organizations, but they were not taken into account by the strong of this 
world. 

It has been clarified that the internal weakness and non-viability of the ZUNR did not give the West enough time to realize 
the possible role and place of Ukraine in Europe. Mistakes were made by the ZUNR government as well. Under the conditions of 
the internal weakness of the Ukrainian national liberation movement, much had been dependent on the external recognition and 
support of Ukraine. On the other hand, the international recognition of the ZUNR independence was determined by the internal 
strengthening and establishment of Ukrainian statehood. 

Keywords: ZUNR, Eastern Galicia, Supreme Council, conference, negotiations 
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На основі широкої джерельної бази та наукової літератури здійснено спробу дослідити шлях станов-
лення та розвитку комунальних підприємств (електростанції, водогони, різниці (бойні), лазні) міст Ліво-
бережної України у 1920-ті рр. Розглянуто діяльність даного сегменту комунального господарства, за-
значено успіхи та труднощі у його поступі. Відзначено, що незважаючи на різні труднощі, 20-ті рр. ХХ ст. 
для комунальних підприємств міст регіону, стали новою відправною точкою в історії їхнього існування. 

Ключові слова: місто, комунальне підприємство, електростанція, водогін, бойня 
 
Модернізаційні процеси, що відбувалися у 

Російській імперії в кінці ХІХ – на початку 
ХХ ст. значною мірою стосувалися міст, а отже, 
й їх комунального господарства. У частині міст 
регіону будуються та починають працювати 
електростанції, водогони, лазні й інші підпри-
ємства комунального порядку, які стають не-
від’ємною частиною міського господарства, 
входять у повсякденне життя їх мешканців. 
Проте перепоною подальшого розвитку кому-
нальної сфери, як і всього господарства країни, 
стали роки революції та воєн. Шанс на віднов-
лення надав НЕП. Даний період, на нашу дум-
ку, багато у чому став визначальним для ко-
мунального господарства в цілому та комуна-
льних підприємств зокрема. Тому вкрай важ-
ливо з позиції сьогодення вивчати досвід ми-
нулих десятиліть, оскільки реформування ко-
мунальної сфери потребує неповторення по-
милок і використання досвіду минулого. 

Говорячи про історіографію питання, варто 
зауважити, що праць безпосередньо присвя-
чених комплексному вивченню комунальних 
підприємств міст Лівобережжя майже немає 
(під «Лівобережжям» розуміємо територію, 
яка в адміністративно-територіальному від-
ношенні входила до складу десяти округ, які 
впродовж 1920-х рр. становили природно-
економічний регіон України – Лівобережжя). 
Щоправда трапляються роботи в яких зустрі-
чається інформація і по комунальних підпри-
ємствах, але вона носить описовий, фрагмен-
тарний характер, часто згадується лише у кон-
тексті інших проблем. Так, через призму фі-
нансів торкаються проблем комунального го-
сподарства і підприємств, зокрема у своїх пуб-
лікаціях Т. Сосновий [38] і М. Танатар [42]. У 
цьому ж контексті варто згадати й невелику 
розвідку «Місцеве господарство й місцеві фі-

нанси» [28], в якій коротко розповідається про 
місцеве господарство як у цілому по країні, так 
і окремо по містах (висвітлюються питання 
комунального господарства, у тому числі на-
дається характеристика комунальним підпри-
ємствам українських міст).  

Невеликі вкраплення інформації про кому-
нальні підприємства (найчастіше електроста-
нції та водогони) зустрічаються у виданій в 
1960-х – 1970-х рр. «Історії міст і сіл Українсь-
кої РСР» [18-21]. Паралельно з її виходом, а по-
декуди й випереджаючи, члени редакційних 
колегій томів «Історії міст і сіл…» видавали 
нариси про міста. Чимала кількість нарисів 
присвячена й містам Лівобережжя, наприклад 
Ізюму [15], Кременчуку [25], Ромнам [36], Су-
мам [37] та ін., в яких фігурують відомості і про 
комунальні підприємства, проте зазвичай во-
ни повторюють інформацію вміщену в «Історії 
міст і сіл…»  

Вже у роки незалежності, подібно до нари-
сів 1960-х – 70-х рр., було підготовлено та ви-
дано нариси, довідники, навчальні посібники, 
в яких чільне місце посідає висвітлення подій, 
що відбулись у містах упродовж 20-х рр. ХХ ст., 
частково зустрічаються відомості і про кому-
нальні підприємства. З-поміж них вирізняють-
ся книги з історії Кременчука [27], Полта-
ви [32], Куп’янська [26], Харкова [22]; нариси з 
історії Ніжинщини [30], Сумщини [41] й ін. Ви-
вченню комунального господарства міст регі-
ону, проте з кінця ХІХ ст. до початку Першої 
світової війни, присвячено один із розділів 
монографії Д.М. Чорного [44].  

У цей час з’являються роботи, безпосеред-
ньо присвячені історії окремого комунального 
підприємства, наприклад каналізації Харко-
ва [1], історії водогонів Полтави [16] та Сум [3], 
або ж комунальним підприємствам певного 
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міста [17]. Однією з останніх публікацій є стат-
тя О.М. Доніка [14], в якій автор розглядає 
впровадження мереж централізованого водо-
постачання та водовідведення як важливий 
чинник модернізації міського господарства 
України кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Як бачимо, комунальні підприємства міст 
регіону практично не були предметом ви-
вчення серед науковців або ж висвітлювалися 
частково, що свідчить про «білі плями» у дос-
лідженні даного питання. Виходячи з цього, 
мета статті – спроба дослідити комунальні пі-
дприємства міст Лівобережжя в 1920-ті рр., 
розглянути шлях становлення та розвитку 
даної сфери міського господарства у зазначе-
ний період. 

Основу джерельної бази становлять мате-
ріали фондів чотирьох обласних держархівів: 
Полтавської (ДАПО) [4-6], Сумської (ДАСО) [7-
8], Харківської (ДАХО) [9-11], Чернігівської 
(ДАЧО) [12-13] областей, в яких містяться цін-
ні відомості про діяльність комунальних підп-
риємств міст регіону: протоколи засідань пре-
зидій і пленумів міських рад, на яких розгля-
дались питання діяльності комунальних підп-
риємств, акти обстежень тощо. 

Для дослідження комунальних підприємств 
у містах Лівобережжя, крім архівних матеріа-
лів, важливе значення мають результати про-
мислового обстеження, яке було проведено під 
час Всесоюзного міського перепису 1923 р. [2]. 
З-поміж широкої інформації про промисло-
вість загалом, відслідковуються й відомості 
стосовно комунальних підприємств. 

Залучено також збірники документів і ма-
теріалів [34-35], статистичні збірники та дові-
дники [24; 29; 39; 40], опубліковані звіти міс-
цевих органів влади [31], тогочасна преса, зок-
рема газети «Украинский экономист» [43] і 
«Пролетарий» [33], які доповнюють архівні 
матеріали, більш цілісно та повно висвітлю-
ють становище і функціонування комуналь-
них підприємств міст регіону в даний період. 

Основою комунального господарства були 
електростанції, водогони, різниці (бойні), лаз-
ні, які посідали помітне місце в економіці міст. 
Цей сектор почав формуватися на початку 
ХХ ст., саме ці заклади визначали обличчя 
структури комунальних підприємств. На поча-
тку 1920-х рр. комунальні підприємства, як і 
решта промислових виробництв, перебували у 
дуже скрутному фінансовому становищі, були 
напівзруйнованими, деякі взагалі не діяли. 
Досить точну характеристику всього комуна-
льного господарства дав Ізюмський округовий 
відділ комунального господарства у доповіді 

про свою роботу за перші повоєнні роки. Хоча 
говориться про комунальне господарство 
Ізюмщини, проте така ж ситуація була у пере-
важній більшості інших міст і регіонів: «Если 
под коммунальным хозяйством понимать как 
хозяйственную организацию, обслуживаю-
щую и удовлетворяющую многосторонние 
потребности городской жизни – в жилье, све-
те, воде, передвижениях и других благах, соз-
даваемых особенными условиями современ-
ной городской жизни, то можно безошибочно 
сказать, что к началу 1922 года, такового хо-
зяйства вовсе не существовало. …Изюмский 
округ и в частности город Изюм не представ-
ляли собой до 1923 г. исключения по сравне-
нию с другими провинциальными городами 
УССР, как в отношении состояния их коммуна-
льного хозяйства, так и обладания материаль-
ными средствами» [11, арк. 4]. Подібну харак-
теристику комунальному господарству міст 
Харківщини дає перша губернська нарада за-
відувачів повітовими відділами благоустрою, 
яка відбулася у кінці січня 1923 р. Зокрема про 
комунальні підприємства зазначається, що 
електростанції є в усіх містах губернії, але пра-
цюють вони не на повну потужність, мережа 
значно застаріла, є великі борги за спожиту 
електроенергію, що не дозволяє станціям ма-
ти достатньо обігових коштів. Різниці знахо-
дяться у дуже поганому стані та потребують 
ремонту. Лазні також мають поганий вигляд, 
багато з них напівзруйновані, тривалий час не 
ремонтувались. У деяких містах (зокрема у Бо-
годухові) лазень взагалі не існувало [33]. Як 
відмічає Т. Сосновий: «Коммунальное хозяйст-
во, начиная примерно с 1916 года и по 1922 
год, находилось в стадии постепенного разру-
шения; на него не делалось капитальных за-
трат, а те затраты, которые начали делаться с 
23-24 г., были недостаточны даже для аморти-
зации текущего износа» [38, с. 60]. 

За результатами Всесоюзного міського пе-
репису 1923 р., під час якого було проведено і 
перепис промисловості, станом на 15 березня 
у 21 місті регіону нараховувалось 74 комуна-
льні підприємства (електростанції, водогони, 
різниці з «допоміжними» до них підприємст-
вами), на яких було зайнято 1881 чол., потуж-
ність двигунів становила 21208 к.с. (відомості 
про існування комунальних підприємств у Бі-
лопіллі та Пирятині відсутні). Із цієї кількості 
на округові міста припадало 50 або 67,6% під-
приємств, 1680 чол., або 89,3% працюючих на 
них і 19847 к.с., або 93,6% потужностей. У не-
округових містах відповідно знаходилось 24 
комунальні підприємства, 201 чол. зайнятих 
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на них і 1361 к.с. потужностей [2, с. 533-557, 
561-562]. 

За кількістю працюючих, місцем у структурі 
комунальних підприємств стратегічними 
об’єктами для міст були електричні станції. 
Розвиток енергетики після прийняття 
1 квітня 1922 р. РНК УСРР постанови про елек-
трифікацію України взагалі був однією із го-
ловних задач у відбудові всього народногос-
подарського комплексу країни. Крім електри-
чних станцій державного значення, як зазна-
чалося у постанові, окреме місце відводилося 
вже існуючим електростанціям середньої та 
малої потужності місцевого значення (до них 
належать і комунальні станції), які повинні 
були забезпечувати відповідні регіони елект-
роенергією [34, с. 56-58].  

Так, 1923 р. у містах Лівобережжя налічува-
лося 24 електростанції, або 32% від кількості 
комунальних закладів у містах регіону, число 
зайнятих на них становило 1109 чол., або 59%, 
потужність двигунів – 20043 к.с., або 94,5%. З 
них в округових містах знаходилось 14 станцій 
(без даних по м. Суми), у Полтаві їх було аж 3, у 
Прилуках, Ромнах і Харкові – по 2 електричні 
станції. Кількість працюючих на них налічува-
ла 972 чол., або 87,6% від загальної кількості 
зайнятих на подібних виробництвах у містах 
регіону. Найбільше осіб було задіяно на елект-
ростанціях Харкова – 647 чол., найменше – 
8 чол. у Прилуках. Потужність двигунів на еле-
ктростанціях округових міст дорівнювала 
18747 к.с., з яких на електростанції Харкова 
припадало 11 тис., або 58,7%. У решти округо-
вих міст цей показник становив від 37 к.с. у 
Прилуках до 4493 к.с. у Кременчуці. У неокру-
гових містах 1923 р. знаходилось 10 електрич-
них станцій, на яких працювало 137 осіб, налі-
чуючи від 4 чол. у Хоролі до 31 чол. у Лебедині. 
Потужність двигунів становила 38-300 к.с., у 
цілому нараховуючи по неокругових містах 
регіону 1296 к.с. [2, с. 533-557, 561-562].  

Як бачимо, електростанції округових міст 
були набагато потужніші за станції перифе-
рійних міст, які ледь животіли та не могли за-
безпечити електроенергією навіть мінімальні 
міські потреби. Причина такого стану полягає 
як у наслідках громадянської війни та розрухи, 
так і зношеності обладнання, оскільки наявні у 
містах регіону електричні станції були спад-
ком ще царського режиму. Не останню роль 
відігравали й обсяги коштів, які міста виділя-
ли на комунальне господарство загалом і ко-
мунальні підприємства зокрема. Можливості 
округових центрів, звичайно, були набагато 
більші ніж у неокругових міст. 

Ще одним важливим об’єктом для міст бу-
ли водогони. Проте, якщо електростанції зна-
ходились майже у кожному місті, то водогонів 
по містах Лівобережжя нараховувалось тільки 
10, число працюючих на них становило 
455 чол., потужність двигунів сягала 1087 к.с. 
(дані щодо 9 закладів). В округових містах во-
догони були лише у Кременчуці – 2, Полтаві – 
2, Прилуках, Сумах, Харкові – по 1. Решта окру-
гових центрів регіону водогонів не мали, а ко-
ристувались колодязями. На 6 водогонах 4 
округових міст (без водогону Сум) працювало 
448 осіб, найбільше – 293 чол. у Харкові, лише 
4 чол. на водогоні Прилук. Потужність двигу-
нів становила 1022 к.с., причому у Прилуках 
водогін двигуна не мав (за архівними даними 
Сумський водогін за 1923/24 опер. рік мав чи-
стого прибутку 11857 крб., кількість працюю-
чих нараховувала 32 особи [7, арк. 16-18]).  

Серед 13 неокругових міст водогін мали 
лише Вовчанськ, Гадяч і Красноград. На цих 
трьох водогонах було задіяно 7 чол., потуж-
ність двигунів становила 65 к.с. [2, с. 533-557, 
561-562]. Така ситуація із водогінними підп-
риємствами, звичайно, утруднювала та не за-
довольняла потреби населення у забезпеченні 
його водою, а ще свідчила про рівень розвитку 
самих міст, адже побудову й утримання водо-
гону могли дозволити собі лише потужні в 
економічному та матеріальному відношенні 
населені пункти. 

Крім основних комунальних підприємств 
(електростанції та водогону), існували й інші, 
зокрема різниці, яких 1923 р. у містах регіону 
налічувалось 26, на них було зайнято 190 чол. 
Додатково при різницях існували й так звані 
«допоміжні» виробництва (салотопні, кишкові 
підприємства тощо), таких закладів нарахову-
валось 15 із 126 працюючих на них осіб. В 
округових містах знаходились 17 різниць, з 
яких 7 у Харкові, по 2 у Полтаві та Ромнах (да-
них про існування різниці у Куп’янську, як і в 4 
периферійних містах: Білопіллі, Лохвиці, Мир-
городі, Пирятині не значиться). На всіх різни-
цях округових міст працювало 136 чол., найбі-
льше на різницях Харкова – 50 чол., лише одна 
особа була задіяна на різниці в Ізюмі. Різниці 
Ромен, Сум і Харкова були оснащені двигуна-
ми, загальна потужність яких дорівнювала 
49 к.с. Крім того, в 7 округових містах на різ-
ницях знаходилось 13 «допоміжних» підпри-
ємств: у Харкові – 5, Прилуках – 2, Кременчуці, 
Ніжині, Полтаві, Ромнах і Сумах по 1 закладу. 
Кількість зайнятих на них осіб дорівнювала 
124 чол., перебуваючи у межах 6-55 осіб. Поту-
жність двигунів становила 29 к.с. (лише на 
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«допоміжних» підприємствах Сум і Харкова). У 
неокругових містах знаходилось 9 різниць. На 
них було зайнято загалом 54 чол., найбільше – 
29 чол. у Вовчанську, лише 1 особа працювала 
на різниці Зінькова. Крім того, на різницях Ле-
бедина та Хорола знаходилось по 1 «допоміж-
ному» підприємству. Кількість зайнятих на 
них становила 2 чол. [2, с. 533-557, 561-562]. 

Такі цифри дійсно свідчать про скрутне 
становище комунальних підприємств регіону. 
У частини міст (особливо неокругових) діяло 
лише 1-2 комунальних підприємства (здебі-
льшого електростанція та різниця), але й вони 
часто працювали не на повну потужність, а 
таких підприємств як водогін чи лазня не іс-
нувало взагалі. Це було наслідком не лише го-
сподарської розрухи після революційних подій 
і громадянської війни, але й свідченням стану 
й економічних можливостей самих міст. Так, у 
Полтаві, округовому та промисловому центрі, 
за даними матеріалів фінансово-економічного 
обстеження Полтавського міського відділу 
комунального господарства, станом на 
20 листопада 1923 р. із 17 комунальних підп-
риємств міста лише 5 були прибуткові, зокре-
ма водогін – 43,1 тис. крб. прибутку, електрич-
на станція – 13,2 тис. крб., різниця – 813 крб. 
Саме за рахунок водогону й електростанції 
вдалося покрити негативне сальдо решти ко-
мунальних підприємств міста, серед яких зна-
ходилась і лазня із від’ємним показником у 
8025 крб. 46 к. [5, арк. 36-37]. Тобто частина 
комунальних підприємств, навіть у містах із 
кращими економічними можливостями, нері-
дко працювала з дефіцитом. Виняток станови-
ли лише електричні станції та водогони, «про-
дукція» яких найбільше користувалась попи-
том, а також різниці, які, за визначенням Пол-
тавського губвиконкому: «…везде принадле-
жали к числу предприятий прибыльных» [31, 
с. 232]. 

Для виходу з кризи вживалися різні заходи. 
Наприклад, в Ізюмі різниця, яка знаходилась у 
селі Піски (передмістя Ізюму), була переведена 
й об’єднана з міською, через що збільшився 
забій худоби, а отже, зросли й її доходи. Для 
відновлення та покращення роботи гідроеле-
ктростанції і водогону ці підприємства було 
переведено на господарський розрахунок, про 
що свідчить витяг із протоколу засідання пре-
зидії Ізюмського окрвиконкому від 15 січня 
1925 р., на якому обговорювалось питання про 
стан комунальних підприємств – електроста-
нції та водогону. Президія окрвиконкому ви-
знала, що електростанція та водогін за 
1923/24 опер. рік із переходом їх на госпроз-

рахунок (з 1 квітня 1924 р.) виправдали ви-
трачені кошти на ремонт греблі гідростанції. 
Зокрема, електростанція поширила мережу з 
14 до 22 км, виробила 94770 кВт, або 90% ви-
робленої енергії впродовж 1914 р. Чистий 
прибуток становив хоча і незначну суму – 
784 крб., але це вже був добрий сигнал стабі-
льності підприємства. Водогін взагалі закінчив 
1923/24 опер. рік із прибутком у 2456 крб. [11, 
арк. 82]. Непогані справи були й у комуналь-
них підприємств Лубен: з 1 жовтня 1923 р. по 
1 квітня 1924 р. водогін одержав 13,6 тис. крб., 
різниця 2,9 тис., електростанція – 2,8 тис. крб. 
чистих прибутків. Лише лазня мала дефіцит у 
розмірі 494 крб., що пояснюється «непристо-
сованістю для широкого кола населення» [6, 
арк. 126]. 

Отже, поступово, завдяки новій економіч-
ній політиці комунальні підприємства почи-
нають оживати, розвиватись і приносити при-
буток. У цьому ще раз можемо переконатись із 
матеріалів обстеження Прилуцького місцевого 
господарства за період 1923/24-1925/26 рр., 
проведеного у липні 1926 р., в якому окремо 
розглядалось комунальне господарство зага-
лом і комунальні підприємства Прилук і Пиря-
тина зокрема. Так, три комунальні підприємс-
тва Прилук: електростанція, водогін і різниця 
(лазні у місті не було) упродовж 1923/24 р. ма-
ли валові надходження у розмірі 49 тис. крб., 
при цьому чистий прибуток становив 18 тис. 
крб., а вже за два роки, 1925/26 опер. року ва-
ловий дохід сягнув 100 тис. крб., що вдвічі бі-
льше, чистий прибуток дорівнював 68 тис. 
крб., або у 3,8 рази більше. До того ж усі три 
комунальні підприємства за визначений пері-
од не мали негативних показників.  

У Пирятині впродовж 1923/24 р. електрос-
танція та різниця дали 4,45 тис. крб. прибутку, 
з яких 1,35 тис. крб. – чистого (незважаючи на 
те, що електростанція мала видатки на 
317 крб. більше від прибутків). Упродовж 
1925/26 опер. року три комунальні підприєм-
ства (відкрилася лазня) разом мали 17 тис. 
крб. валових надходжень, що більше ніж у 3,8 
рази, при цьому чистий прибуток становив 
5,7 тис. крб., або у 4,3 рази більше ніж 
1923/24 р., але дали його лише електростанція 
та різниця. За два роки свого існування лазня 
жодного разу не закінчувала операційний рік 
із прибутком, дане підприємство було нерен-
табельним, закінчуючи 1924/25 і 1925/26 
опер. роки з від’ємним показником 587 крб. і 
801 крб. відповідно [12, арк. 17-19].  

Така ж ситуація із рентабельністю лазень 
спостерігалась і впродовж попередніх років в 
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інших містах регіону, продовжилась вона й 
надалі, зокрема у Куп’янську. За період 
1924/25-1927/28 рр. лише одного разу 
(1925/26 р.) міська лазня закінчила фінансо-
вий рік із прибутком у 24 крб., в інші роки це 
підприємство було збитковим на рівні 1,3-
2,65 тис. крб. за рік, у той час як електростан-
ція та різниця постійно збільшували суму над-
ходжень [40, с. 303].  

Існували й протилежні випадки. Так, кому-
нальна лазня Кременчука за 1925/26-
1926/27 рр. була стабільним, прибутковим 
підприємством, кожного року збільшувалась 
кількість відвідувачів, зростала сума прибут-
ків. Якщо 1925/26 фінансового року чистий 
дохід становив 1239 крб., то наступного він 
зріс у 2,6 рази, дорівнюючи 3255 крб. [39, 
с. 148]. 

Такі результати свідчать, з одного боку, про 
покращення загального становища комуналь-
ного сектору економіки, особливо електроста-
нцій, водогонів, різниць, які відбудовувались і 
працювали з прибутком; з другого боку, не всі 
комунальні підприємства (зокрема лазні) були 
рентабельними. Причина цього полягає, оче-
видно, у «популярності» та ставленні населен-
ня до подібного роду закладів, а також у ви-
тратах на їх функціонування, які були вищими, 
ніж прибутки за надані послуги, хоча розмір 
надходжень напряму залежав від кількості 
клієнтів. Проте лазні виконували соціальну 
функцію і влада змушена була їх утримувати, 
особливо зважаючи на негативний досвід пе-
ріоду громадянської війни (епідемії, пошесті 
тощо). 

Загалом на кінець відбудовного періоду 
(1925/26 рр.) у містах Лівобережжя нарахову-
валось 95 комунальних підприємств, з яких 54 
знаходилось в округових і 41 в неокругових 
містах [29, с. 74-82, 88-100]. Із цієї кількості ко-
мунальних підприємств 26 становили елект-
ричні станції, які сумарно 1925/26 опер. року 
виробили 39,5 млн. кВт електроенергії, отри-
мавши при цьому 6555,8 тис. крб. прибутку. 
Незважаючи на однакову кількість (по 13), 
електричні станції округових міст були значно 
потужніші, ніж станції неокругових міст, про 
що свідчить кількість виробленої на них елек-
троенергії та сума виробництва. Так, 13 елект-
ростанцій округових центрів (у Полтаві знахо-
дилось 3 станції, у Ніжині – 2) дали 38,3 млн. 
кВт, або 97% електроенергії, виробленої у міс-
тах регіону 1925/26 р., прибутків одержано 
6338,4 тис. крб., або 96,7%. Показники елект-
ростанцій неокругових міст були набагато 
скромніші, становлячи 1,2 млн. кВт електрое-

нергії, або 3%, частка прибутків дорівнювала 
3,3% (217,4 тис. крб.) [29, с. 74-79]. Звичайно, 
електричні станції (особливо периферійних 
міст) своєю продукцією ще не задовольняли 
потреби усіх бажаючих, проте були важливим 
об’єктом, від діяльності якого значною мірою 
залежав міський розвиток у цілому.  

Однак, незважаючи на покращення стано-
вища з електрозабезпеченням у містах регіону 
(збільшено виробництво електроенергії, зрос-
ли прибутки), Українська економічна нарада 
(УЕН) на засіданні від 23 жовтня 1926 р., де 
розглядалося питання про плани електрифі-
кації України на 1926/27 р., зазначає про повну 
невідповідність загального темпу розвитку 
районних і комунальних станцій в Україні до 
кінця 1925/26 р. порівняно з РСФРР, пропонує 
доручити відповідним органам УСРР взяти 
курс у справі електрифікації на посилення бу-
дівництва районних і комунальних стан-
цій [35, с. 21-23]. Тобто, взята одна з ліній на 
поширення електростанцій середньої та малої 
потужності, оголошених у квітні 1922 р., пов-
ністю не була виконана. Основною причиною 
цього, на наш погляд, була проблема коштів. 
Якщо фінансування будівництва великих еле-
ктростанцій державного значення відбувалося 
з центрального бюджету, то відновлення та 
будівництво комунальних станцій головним 
чином було покладено на бюджет місцевий. Це 
підтверджують і вже згадані нами матеріали 
засідання УЕН від 23 жовтня 1926 р. Зокрема, 
будівництво 13 комунальних електростанцій, 
запланованих на 1926/27 р., на 61,4% повинно 
фінансуватися з місцевих коштів [35, с. 21]. До-
сить часто основну частину цих витрат стано-
вили кошти самих міст. Утім, якщо округові 
центри мали кращі фінансові можливості та 
могли виділити більші суми на відновлення чи 
будівництво електростанцій або якихось ін-
ших комунальних підприємств, то менші фі-
нансові ресурси неокругових міст значно 
утруднювали розв’язання такого роду питань. 
Саме цим і пояснюються скромніші успіхи не-
округових міст у розбудові електростанцій і 
забезпеченні населення електроенергією. 

Нагальною залишалась проблема водопо-
стачання. 1925/26 р. водогони були у 8 окру-
гових і лише 3 неокругових містах регіону. До 
міст, в яких водогони існували й раніше, дода-
лося 3 округові центри: Куп’янськ, Лубни й 
Ізюм, тоді як жодне неокругове місто не по-
повнило цей ряд. Сумарна довжина мережі 
округових водогонів дорівнювала 295,8 км, 
причому 152 км, або 51,4% припадало на водо-
гін Харкова, лише 100 м сягала протяжність 
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водогону у Куп’янську. Кількість поданої у ме-
режу води становила більше 7 млн. м³, з яких 
на водогін Харкова припадало 5,5 млн. м³, або 
78,6%. Лише 4,3 тис. м³ продукції давав водо-
гін Куп’янська.  

У розрахунку на одного мешканця для за-
доволення його потреб найбільше води було у 
столиці – 13,5 м³ на рік. Найменше забезпечу-
вався водою житель Куп’янська – лише 0,3 м³ 
на рік. У решти округових міст кількість води, 
що припадала на одну особу, перебувала у ме-
жах 2-8,1 м³. Загалом водогони були досить 
прибутковими підприємствами. Величина 
прибутку за подану воду округовими водого-
нами сягала майже 2,04 млн. крб., з яких 
1,5 млн. крб. належало Харкову.  

Ситуація із водогонами неокругових міст 
була надзвичайно складна, їх мали лише Вов-
чанськ, Гадяч і Красноград. Проте у Гадячі 
протяжність водогону була всього 700 м, об’єм 
поданої у мережу води дорівнював 9 тис. м³, 
що у розрахунку на одного жителя становило 
0,9 м³ на рік, а це звичайно не могло задоволь-
нити потреби всього міста, прибуток визначи-
вся у розмірі 3,7 тис. крб. Водогін Краснограда 
мав 6,5 км довжини, кількість поданої води 
вимірювалася у 26,6 тис. м³ (на одного мешка-
нця припадало 2 м³ на рік), сума надходжень 
налічувала 9,4 тис. крб. (дані щодо водогону 
Вовчанська відсутні). Решта неокругових міст 
брали воду з колодязів [29, с. 80-82].  

Таке становище з водопостачанням та якіс-
тю поданої води стало предметом розгляду 
вищих органів влади. Про це свідчить витяг з 
протоколу засідання РНК УСРР від 19 серпня 
1926 р., на якому обговорювався проект пос-
танови «Про санітарний стан водопостачання 
по містах України та про заходи щодо його по-
ліпшення». Заслухавши доповідь Народного 
комісаріату здоров’я та Центральної санітар-
но-технічної ради, засідання визнало, що 24 
міста серед яких: Прилуки, Красноград, Суми, 
Полтава, Харків, Лубни й Ізюм мають задові-
льне у санітарному розумінні центральне во-
допостачання. 11 міст, з-поміж яких Кремен-
чук, мають центральне водопостачання, але з 
недостатньою кількістю добротної води. 13 
міст, серед них Ромни, Куп’янськ і Ніжин, не 
мають центрального водопостачання, хоч є 
округовими центрами. Тому РНК дає вказівки 
відповідним окрвиконкомам виділити на 
1926/27 р. кошти для поширення водомережі 
та покращення якості самої води [4, арк. 211]. 

Отже, на середину 1920-х рр. проблему пос-
тачання населення міст регіону водою повніс-
тю вирішено не було. Переважна більшість 

неокругових і навіть деякі округові міста не 
мали центрального водопостачання. Причи-
ною цього була нестача коштів у міських бю-
джетах, оскільки побудова водогону потребу-
вала значних фінансових вливань, а без допо-
моги з центру самим містам вирішити цю про-
блему було надзвичайно складно. 

Добрі показники мали різниці, яких 
1925/26 р. у містах Лівобережжя нараховува-
лось 24, з яких 11 знаходилось в округових і 13 
закладів у периферійних містах. Крім того, при 
різницях знаходилось 22 «допоміжні» підпри-
ємства. Кількість персоналу на кінець 
1925/26 р. нараховувала 31 чол., сума вироб-
ництва (разом із «допоміжними» підприємст-
вами) становила 940,1 тис. крб. На різницях 
округових міст (у Харкові було 2 різниці) пра-
цювало 16 чол., частка прибутків сягала 92,7% 
(871,7 тис. крб.), з яких 580,3 тис. крб. припа-
дало на різниці Харкова, лише 3,6 тис. крб. да-
вала різниця Куп’янська, однак була прибут-
ковою. На різницях округових міст знаходи-
лось 12 «допоміжних» підприємств: у Полтаві, 
Сумах і Харкові – по 2 заклади, у решти округо-
вих міст – по 1 (у Куп’янську таких виробництв 
не було). 78,2% становила частка округових 
міст за кількістю забитої худоби, що свідчить 
про обсяги забою. Крім Харкова, де за рік заби-
валось до 140 тис. голів, значні підприємства 
були у Ромнах, Прилуках, Сумах, Ніжині, Пол-
таві, що в абсолютних числах дорівнювало 20-
36 тис. голів худоби на рік у кожному з них. На 
різницях неокругових міст нараховувалось 
15 чол. персоналу. Крім того, при різницях міст 
даного типу діяло 10 «допоміжних» підпри-
ємств. У Кобеляках їх було два, у решти не-
округових міст (крім Білопілля, Вовчанська, 
Зінькова й Охтирки), по одному «допоміжно-
му» закладу. Частка неокругових міст за кіль-
кістю забитої худоби сягала 21,8%. В абсолют-
них числах обсяги забою становили від 2,9 тис. 
голів на рік у Богодухові до 15,5 тис. голів у 
Гадячі. Сума виробництва (без даних по Вов-
чанську, Зінькові та Хоролу) дорівнювала 
68,4 тис. крб. Найбільше прибутку давала різ-
ниця Гадяча – 12,8 тис. крб., найменше – 
3,4 тис. крб. різниця Кобеляк [29, с. 88-96]. 

Тобто різниці як в округових, так і неокру-
гових містах регіону, незважаючи на різні про-
пускні можливості, що відбивалось на прибут-
ковій частині, були одними зі стабільно пра-
цюючих, а головне рентабельних комунальних 
підприємств. Різниці, як і електростанції, зна-
ходилися у всіх 23 містах Лівобережжя. 

Ще одним із основних комунальних 
об’єктів були лазні, яких 1925/26 р. налічува-
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лось 14 (ті, що безпосередньо експлуатувались 
комунальним господарством), кількість відві-
дувачів становила 1697,4 тис. осіб, що більше 
ніж удвічі перевищувало чисельність жителів 
цих міст. Зокрема, в округових містах нарахо-
вувалось 10 лазень, причому у Харкові їх було 
3, тоді як у Лубнах і Прилуках таких, що екс-
плуатувались комунгоспом, не було жодної. 
Слід зазначити, що у Прилуках і Лубнах функ-
ціонувало по 1, а в Харкові та Кременчуці по 2 
приватні лазні, до того ж у Кременчуці ще одна 
лазня знаходилась в оренді. Число відвідувачів 
комунальних лазень в округових центрах 
упродовж 1925/26 р. сягнуло 1,65 млн. чол., що 
більше ніж у 2,3 рази за кількість жителів у 
них, становлячи від 7,8 тис. осіб на рік у 
Куп’янську до більше ніж 1,3 млн. чол. у Харко-
ві (такий розрив пояснюється кількістю жите-
лів у них). У неокругових містах лазень, які 
експлуатувались комунгоспом, нараховува-
лось лише 4 (Вовчанську, Лебедині, Охтирці, 
Пирятині). Число відвідувачів налічувало 
43,3 тис. чол., що дорівнювало лише 54,6% на-
селення цих міст, причому, якщо в Охтирці їх 
було 18,9 тис., то у Лебедині – 1,1 тис. чол. У 
Богодухові та Зінькові працювало по 1 прива-
тній лазні. Білопільська лазня перебувала в 
оренді. Решта 6 неокругових міст не мали жо-
дної лазні, в якій формі власності вони б не 
знаходились [29, с. 97-100]. 

Таким чином, на кінець відбудовного пері-
оду комунальне господарство міст Лівобе-
режжя прийшло зі значно кращими результа-
тами, зокрема частину комунальних підпри-
ємств було відновлено, відкривалися та буду-
валися нові. У своєму розвитку вони суттєво 
додали. У першу чергу це стосується електри-
чних станцій і різниць, які знаходились у кож-
ному місті, стабільно функціонували, прино-
сили прибуток. Складніша ситуація була з во-
догонами, особливо у неокругових містах, де 
проблема централізованого водопостачання 
залишалось відкритою. Проте у більшості 
округових центрів водогони існували, працю-
ючи з прибутком (із 41 міста України, що мали 
водогони, на міста Лівобережжя припадало 
24% [23, с. 80]). Непроста ситуація склалась із 
лазнями. Існування подібних «підприємств» 
часто було збитковим, що, очевидно, впливало 
і на небажання місцевої влади відкривати такі 
заклади, а особливо коли відчувався брак ко-
штів. Свою роль відігравала й їх популярність 
серед населення. Кількість відвідувачів лазень 
в округових центрах була набагато більшою, 
ніж у периферійних містах, що приносило й 
більші надходження, знижуючи рівень збит-

ковості. Саме цими чинниками, напевно, й по-
яснюється той факт, що такі заклади знаходи-
лись не в усіх містах регіону. 

Ширше коло комунальних підприємств, які 
були й більш потужними виробництвами, 
представлено в округових центрах, що пояс-
нюється як більшими потребами округових 
міст, так і значно кращими економічними мо-
жливостями. Не останню роль відігравав і ста-
тус міста, оскільки при вирішенні однакової 
проблеми, наприклад, побудови водогону або 
лазні у периферійному чи округовому місті, 
перевага зазвичай віддавалась останнім. Знач-
но скромніші фінансові можливості неокруго-
вих міст не давали їм змоги у повному обсязі 
вирішувати комунальні проблеми. Навіть еле-
ктростанції, які знаходились у всіх неокруго-
вих містах, задовольняли значно менше пот-
реб підприємств і населення своїх міст, ніж 
електростанції округових центрів, оскільки на 
їх поширення потребувались значні кошти, 
яких у більшості периферійних міст не було. 
Браком коштів пояснюється й відсутність у 
багатьох неокругових містах водогонів і ла-
зень (останні часто були збитковими), що зна-
чно ускладнювало побутові умови їх мешкан-
ців. Стан комунальних підприємств ще раз пі-
дтвердив різний економічний рівень і можли-
вості міст регіону, підкресливши провінцій-
ність більшості з них. 

Загалом, незважаючи на велику кількість 
ще невирішених комунальних проблем, у бі-
льшості міст регіону основна маса комуналь-
них підприємств була відновлена, почала ста-
більно працювати, про що свідчить сума виро-
бництва по трьох з них: електростанціях, во-
догонах, різницях, яка 1925/26 р. становила 
9534,4 тис. крб. прибутку, з чого на округові 
міста припадало 97%, на неокругові – 3%. 

Закладена база з розвитку та поширення 
діяльності комунальних підприємств у відбу-
довний період, упродовж наступних років 
знайшла своє продовження. Зокрема, 1927/28 
опер. року показники даної групи комуналь-
них підприємств (близько 60) у містах Лівобе-
режжя поліпшились. Про це свідчить зростан-
ня на 25,2% до 11935 тис. крб. суми виробниц-
тва, кількість працюючих становила 2749 осіб, 
із яких 93% припадало на округові та 7% на 
неокругові міста [24, с. 16-21, 25-27, 32-34, 57-
61]. 

Найпотужнішим комунальним підприємст-
вом залишались електричні станції, на яких 
1927/28 р. працювало 1450 чол., або 52,7% за-
йнятих на комунальних підприємствах міст 
регіону. Сумарне виробництво електроенергії 
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зросло на 49,1% до 58,9 млн. кВт, сума вироб-
ництва порівняно з 1925/26 р. збільшилась на 
30,6% до 8560,3 тис. крб. Переважна більшість 
у цих показниках належала округовим містам. 
Так, чисельність зайнятих осіб на електроста-
нціях округових центрів нараховувала 
1306 чол., або 90,1%, перебуваючи у межах від 
17 чол. на електростанції Куп’янська, до 
779 чол. – у Харкові. Кількість виробленої еле-
ктроенергії збільшилась на 50%, досягши 
57470 тис. кВт, що становило 97,6% усієї виро-
бленої електроенергії у містах регіону. Вироб-
ництво збільшили всі округові центри. Зрос-
тання становило від 7,4% в Ізюмі до майже 
100% у Кременчуці та Ромнах, й аж у 3,2 рази в 
Прилуках (у Харкові виробництво електрое-
нергії збільшилося на 50,6%). Прибуток зріс на 
31%, сягнувши 1927/28 р. 8,3 млн. крб., або 
97% надходжень за дану продукцію. 

На електростанціях неокругових міст пра-
цювало 144 чол., або 9,9% зайнятих на подіб-
них підприємствах у містах регіону, перебува-
ючи у межах 3-18 чол. на одному підприємстві. 
Кількість виробленої електроенергії збільши-
лась на 22,1%, досягши майже 1,43 млн. кВт, 
проте частка знизилась з 3% до 2,6%. Слід та-
кож зазначити, що, незважаючи на загальне 
збільшення виробництва електроенергії не-
округовими містами, електростанції Зінькова 
та Богодухова навпаки скоротили обсяги ви-
робництва відповідно на 60,2% і 43,6%, що, 
швидше за все, пояснюється зношеністю об-
ладнання або ж зупинкою станції на деякий 
час, оскільки попит на електроенергію зростав 
постійно. Дані щодо електростанції Кобеляк 
взагалі відсутні. Напевно, вони були незначні, 
оскільки сума, отримана за подану електрое-
нергію, становила всього 1 тис. крб. Решта не-
округових міст збільшили виробництво елек-
троенергії від 17,1% – Охтирка, до 2,4 раз – Хо-
рол, і в 2,5 рази – Лохвиця. 12 електростанцій 
периферійних міст регіону (без даних по Хоро-
лу) виробили електроенергії на суму майже 
260 тис. крб., що на 19,3% більше ніж 
1925/26 р. [24, с. 16-21, 57-61]. 

Проблема водопостачання продовжувала 
залишатись досить актуальною, хоча серед 
округових міст лише Ніжин станом на 
1927/28 р. не мав централізованого водогону. 
Довжина мережі в округових центрах збіль-
шилась на 21,5% і становила 359,3 км. Найбі-
льшою вона була у Харкові – 185 км, найменша 
протяжність водогону залишалась у Ку-
п’янську – всього 0,5 км. Кількість зайнятих на 
цих підприємствах в округових містах налічу-
вала 985 осіб, з яких 736 чол., або 74,7%, при-

падало на водогін Харкова, лише 1 чол. працю-
вав на водогоні Куп’янська. Об’єм поданої у 
мережу води зріс на 23,9%, становлячи 
1927/28 р. 8677,2 тис. м³.  

У розподілі на кількість жителів показники 
матимуть такий вигляд: найбільше води при-
падало на мешканця столиці – 16,2 м³ на рік; 
найменше – лише 0,2 м³ отримував житель 
Куп’янська. У решти округових центрів подача 
води в розрахунку на одну особу перебувала у 
межах від 0,9 м³ у Ромнах до 8,5 м³ на рік у 
Полтаві. На 10,4% збільшилась сума надхо-
джень, яка дорівнювала 2246,4 тис. крб., з них 
1675,5 тис. крб., або 74,6% належало Харкову, 
лише 700 крб. прибутку давав водогін 
Куп’янська. 

Серед неокругових міст, як і раніше, водо-
гони були лише у Гадячі, Краснограді та Вов-
чанську, проте дані щодо останнього відсутні. 
У Краснограді на водогоні працювало 9 осіб, 
довжина мережі сягала 10,5 км, в яку було по-
дано 31,3 тис. м³ води, коштів отримано 
14,8 тис. крб. Водогін Гадяча обслуговувало 
4 чол., його протяжність становила 2,3 км, по-
дано води – 6,8 тис. м³, отримано прибутку 
2,1 тис. крб. [24, с. 25-27, 57-61]. 

Отже, ситуація з водопостачанням залиша-
лася до кінця невирішеною. Незважаючи на те, 
що майже всі округові центри мали водогони, 
збільшили об’єми подачі (за винятком 
Куп’янська), вони не могли задовольнити зро-
стаючі потреби населення. Приклад Ку-
п’янська, де протяжність водомережі була ли-
ше кілька сотень метрів, яскраве цьому підт-
вердження. Особливо складне становище було 
у неокругових містах, 77% яких не мали водо-
гонів, населення у них продовжувало користу-
ватись колодязями. 

Кількість різниць, які безпосередньо екс-
плуатувались комунгоспами, 1927/28 опер. 
року налічувалось 22, з них 11 знаходилось в 
округових (у Харкові було 2 різниці) й 11 у не-
округових містах (у Зінькові та Хоролі різниці 
були здані в оренду приватним особам). Різ-
ниці продовжували залишатись досить стабі-
льними підприємствами, поступово нарощую-
чи об’єми виробництва. 1927/28 р. на всіх різ-
ницях міст Лівобережжя було забито 444,3 тис. 
голів худоби, що на 10,2% більше ніж 
1925/26 р., при цьому збільшились прибутки, 
які становили 1112,0 тис. крб., що на 18,3% бі-
льше. Чисельність персоналу нараховувала 
301 особу. На 11 різницях округових міст пра-
цювало 266 чол., або 88,4% зайнятих на них у 
містах регіону. Кількість працюючих на різни-
цях була різною, що залежало від обсягів ви-
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робництва, тобто пропускної спроможності 
підприємств. Так, на різниці Ізюму працювало 
лише 4 чол., у той час як на 2 різницях Харкова 
налічувалось 156 чол. персоналу. Сума прибу-
тків загалом зросла на 12,4%, досягши майже 
980 тис. крб. Найбільше зросли доходи на різ-
ниці у Куп’янську – у 4,2 рази, найменше – ли-
ше на 2,5% у Лубнах. Цікаво, що різниці При-
лук і Кременчука 1927/28 р., порівняно з 
1925/26 опер. роком отримали відповідно на 
31,3% і 7,6% менше прибутків. Якщо змен-
шення надходжень по різниці Прилук можна 
пояснити меншою кількістю забитої худоби, 
то у Кременчуці забій тварин навіть збільшив-
ся, а скорочення прибутків, напевно, відбулося 
внаслідок зменшення тарифної плати за нада-
ні послуги чи недоотриманням коштів від 
оренди тощо. В абсолютних числах найбіль-
ший прибуток мали різниці Харкова – 
649,3 тис. крб., найменше отримала різниця 
Ізюму – 12,9 тис. крб. Зростання суми прибут-
ків сталося завдяки збільшенню кількості за-
бою худоби, становлячи 1927/28 р. майже 
370 тис. голів, що на 17,1% більше. Крім того, у 
деяких містах зросла тарифна плата за забій, 
оскільки, наприклад, у Сумах, кількість забитої 
худоби скоротилась на 12,5%, проте прибутки 
зросли на 73,2%. Ще одним фактором могли 
бути кошти, отримані за здачу «допоміжних» 
підприємств в оренду. 

На 11 різницях неокругових міст працюва-
ло 35 чол., у середньому 2-3 чол. на одному пі-
дприємстві, лише на різниці Краснограда було 
зайнято 7 осіб. Прибутки різниць периферій-
них міст за даний період зросли на 93,4% до 
132,2 тис. крб., що дорівнювало 11,9% загаль-
ної суми надходжень від подібних підприємств 
по містах регіону. Зростання становило від 
8,8% у Білопіллі до 2 і 2,5 раз відповідно у Ле-
бедині та Краснограді. В абсолютних числах 
воно було у межах від 5,3 тис. крб. у Лохвиці до 
26 тис. крб. у Вовчанську. Однак різниця Гадя-
ча мала суттєве скорочення надходжень, яке 
дорівнювало майже 29%. Це сталося, очевид-
но, через зменшення забою худоби, який ско-
ротився на 45,7%. Зменшення забою відбулося 
ще у 2 неокругових містах: Білопіллі – на 52,3% 
і Пирятині – на 15%. Тому ще більш виразним 
є те, що ці різниці не зменшили, а навпаки, збі-
льшили суми надходжень. Факт зменшення 
забою худоби пояснюється як застарілим об-
ладнанням і зношеністю даних підприємств, 
так і кон’юнктурою ринку конкретного регіо-
ну. Через це, а також той факт, що різниці Зі-
нькова та Хорола знаходились в оренді і їх по-
казники не брались до уваги, загальна кіль-

кість забитої худоби на різницях неокругових 
міст регіону скоротилась на 14,6% – до 
74,9 тис. голів. Утім, різниці решти периферій-
них міст стабільно працювали, навіть збіль-
шуючи обсяги виробництва [24, с. 32-34, 57-
61]. 

Незважаючи на збільшення кількості ла-
зень до 17, число відвідувачів навіть дещо 
знизилось, становлячи 1927/28 р. 1679,6 тис. 
осіб (зменшення на 1%). В округових містах 
нараховувалось 12 лазень (у Харкові було 3), 
крім того, у Кременчуці 1 лазня перебувала в 
оренді. Число відвідувачів даних закладів, що 
безпосередньо експлуатувалися комунгоспо-
мами, в округових центрах налічувало 
1594,3 тис. чол., проте це на 3,6% менше порі-
вняно з 1925/26 р. Зменшення дали Харків, 
Суми, Ніжин, Куп’янськ, Ізюм, воно становило 
від 2,3% в Ізюмі до 28,5% у Сумах. Спад відві-
дування лазень у цих містах можна пояснити 
зменшенням їхньої пропускної спроможності 
або ж призупинкою у функціонуванні через їх 
ремонт, проведення санітарних робіт тощо. 
Решта округових міст мали невелике зростан-
ня числа відвідувачів даних закладів. 

Кількість неокругових міст, що мали лазні, 
зросла до 5. До Вовчанська, Лебедина, Охтирки 
та Пирятина додався Богодухів. Число відвіду-
вачів за 1927/28 р. становило 85,3 тис. осіб, що 
на 90% більше ніж 1925/26 р. Найбільше лю-
дей скористалось послугами лазні в Охтирці – 
31,1 тис. чол., найменше відвідувачів лазні бу-
ло у Лебедині – лише 1,6 тис. чол. [24, с. 35-36]. 

З наведеного пересвідчуємось, що комуна-
льне господарство міст регіону поступово 
продовжує розвиватись. Відбувається як збі-
льшення кількості комунальних підприємств, 
так і нарощування ними виробництва, що ві-
дображають показники надходжень за спожи-
ту продукцію, але стосувалось це, у першу чер-
гу, округових центрів. Подібна тенденція про-
довжилась і надалі. Так, в Ізюмі станом на 
1 лютого 1929 р. існувала електростанція, во-
догін, лазня, різниця із кишковим підприємст-
вом, на яких працювало 58 чол., тоді як 1923 р. 
діяли лише електростанція та різниця із чис-
лом працюючих 25 чол. [9, арк. 2-15; 2, с. 554-
555].  

Поліпшилась ситуація із комунальними пі-
дприємствами у Ромнах, становище яких ви-
світлювалось навіть у центральній пресі. Зок-
рема, газета «Украинский экономист» у верес-
ні 1927 р. на своїх шпальтах писала, що місто 
Ромни не має водогону, каналізації, електрос-
танції не вистачає на все місто, різниця, яка 
існує, застаріла та не задовольняє усіх пот-
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реб [43]. Проте за два роки картина змінилась. 
Як видно з акту комісії з обстеження підпри-
ємств округового відділу місцевого господарс-
тва у м. Ромни (жовтень 1929 р.), у місті існу-
вали електростанція, різниця, лазня, уведений 
у дію водогін. Разом ці підприємства отримали 
за 1928/29 опер. рік майже 160,5 тис. крб. ва-
лових надходжень, що на 3,8% більше за очі-
кувані. До того ж електростанція, різниця та 
лазня закінчили фінансовий рік із прибутком. 
Лише водогін мав від’ємне сальдо, що поясню-
ється витратами на поширення мережі [8, 
арк. 4-5].  

Ліпші результати мали й комунальні підп-
риємства Прилук. Так, електростанція, водогін 
і різниця 1928/29 опер. року дали вдвічі біль-
ше валових надходжень, ніж 1925/26 р. Також 
за цей час була відкрита лазня, яка, на жаль, 
була збитковою, оскільки закінчувала кожний 
фінансовий рік із від’ємним показником [13, 
арк. 107, 109-111]. У решти округових міст рі-
вень комунальних підприємств також підви-
щився, зросла їх кількість, покращились ре-
зультати діяльності. Такі заклади як електрос-
танції, водогони, різниці працювали з прибут-
ком. Якщо і траплялися випадки від’ємного 
сальдо, то ставалося це зазвичай через вкла-
дення коштів у розширення виробництва, а не 
їх неприбутковість. Як негативний момент, 
можемо відзначити тенденцію нерентабель-
ності комунальних лазень, яка спостерігалась 
у багатьох містах. 

Однак, якщо в округових містах відбувалось 
поступове покращення стану комунального 
господарства загалом і комунальних підпри-
ємств зокрема, то для комунального господар-
ства периферійних міст після певних надій у 
відбудовний період друга половина 1920-х рр. 
фактично спростувала надії на швидке відно-
влення. З початком індустріалізації всі кошти 
влада спрямовувала у велику важку промис-
ловість, часто «забуваючи» про потреби інших 
галузей. Громади на місцях не лише позбавля-
лись допомоги з центру, а й змушені були від-
давати значну частку власних прибутків. До-
казом цього можуть слугувати тези до 
п’ятирічного плану розвитку народного гос-
подарства Харківської округи (датуються 21-
22 серпня 1929 р.). Зокрема, у частині, де розг-
лядається комунальне господарство районних 
міст (Богодухів, Вовчанськ, Охтирка), зазнача-
ється, що воно в неокругових містах у минулий 
період п’ятирічки, не маючи достатніх креди-
тів і позбавляючись у порядкові вилучень на 
загальноміські потреби значної частини своїх 
власних доходів, не тільки не підійшло у своє-

му розвитку до реконструктивного періоду, 
що можна сказати про комунальне господарс-
тво округових центрів, а й ще далеко не закін-
чило відбудовного процесу. Водогонів не було 
у жодному провінційному місті округи. Досить 
потужна електростанція, що може задоволь-
нити потреби всього міста, є тільки у Богоду-
хові (але й та ще добудовується), у решти міст 
потужність електростанцій недостатня та не 
задовольняє ні потреби промисловості, ні на-
селення. Такий стан комунального господарс-
тва неокругових міст Харківської округи при 
обмежених бюджетних можливостях для сво-
го дальшого розвитку змушує ставити на 
п’ятирічку завдання створити у цих містах 
власну економічну базу, головним чином кош-
том розвитку до потрібної потужності основ-
них комунальних підприємств (електростан-
ції, водогону, лазні й ін.) [10, арк. 32].  

Подібний стан речей спостерігався у бага-
тьох неокругових містах регіону. Не маючи 
значних можливостей для існування порівня-
но з округовими та потужними промисловими 
центрами, периферійні міста залишались один 
на один зі своїми проблемами, у тому числі у 
комунальній сфері. Як зазначає М. Танатар: «За 
счет остающихся в распоряжении районных 
органов коммунального хозяйства средств 
удовлетворяются в первую очередь текущие 
организационные нужды и после удовлетво-
рения их – остающиеся средства обращаются 
на строительство» [42, с. 129-130]. Втім, їх роз-
мір був незначним, навіть деякі округові міста, 
відчуваючи брак фінансів, мали труднощі з 
побудовою та поширенням комунальних 
об’єктів (Ромни – у будівництві водогону, При-
луки – лазні тощо). 

Тобто 20-ті рр. ХХ ст. для комунального го-
сподарства міст регіону та комунальних підп-
риємств зокрема, стали новою відправною то-
чкою в історії їхнього існування. Після перших 
повоєнних років, коли переважна більшість 
комунальних підприємств не діяло, уже на кі-
нець відбудовного періоду значна їх частина 
була відновлена, будувалися та відкривалися 
нові. Головна увага зосереджувалась на елект-
ричних станціях і водогонах як стратегічних 
об’єктах міста, від яких залежала діяльність 
багатьох інших закладів і підприємств, а також 
різницях, лазнях тощо. До кінця 1920-х рр. у 
всіх 23 містах Лівобережжя функціонували 
електростанції, які, хоча й не задовольняли 
потреби повною мірою, але працювали з при-
бутком, нарощували обсяги виробництва. В 
усіх містах існували й різниці, які були стабі-
льним, рентабельним закладом. Оскільки по-
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ловина міст регіону не мали водогонів, посту-
пово вирішувалось і це питання, а ті, що діяли, 
були досить прибутковими підприємствами. 
Найгірша ситуація серед комунальних підпри-
ємств у містах Лівобережжя була з лазнями, 
переважна більшість яких були нерентабель-
ними, часто не працювали, в деяких містах їх 
взагалі не існувало. 

Також слід зазначити, що в округових 
центрах комунальне господарство було пред-
ставлене ширше, краще розвинене, ніж у пе-
риферійних містах, що пояснюється значно 
ліпшими можливостями округових міст. На 
кінець 1920-х рр. в округових центрах діяли всі 
основні комунальні підприємства (електрос-
танція, водогін, різниця, лазня тощо), у той час 
як неокругові міста могли похвалитися лише 
стабільним функціонуванням (хоча їх потуж-
ностей і не вистачало) електростанцій і різ-
ниць. Більшість провінційних міст не мали 
централізованого водопостачання, у деяких з 
них не було навіть лазні. Причиною цього став 
брак коштів, оскільки периферійні міста не 
мали значних фінансових можливостей на рі-
вні округових центрів, де концентрувались усі 
матеріальні та фінансові потоки. Через це де-
які з провінційних міст навіть до кінця 1920-
х рр. не змогли повністю відновити роботу 
своїх комунальних підприємств. Проте незва-
жаючи на різні труднощі, комунальні підпри-
ємства будучи життєво необхідними, стратегі-
чними об’єктами міської життєдіяльності, пос-
тупово поширюють роботу, забезпечуючи сво-
єю продукцією інші промислові підприємства 
та населення міст регіону. 
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Zhmaka Vitaliу 
 

Utility Enterprises of the Cities and Towns of Left-Bank Ukraine in the 20s of the 20th century 
 
In the paper, on the basis of a wide source base and scientific literature, an attempt was made to explore the way of estab-

lishment and development of communal enterprises of the cities and towns of Left-Bank Ukraine in the 20s of the 20th century. 
The activity of this segment of the communal services is considered, and successes and difficulties in its development are de-

termined. It is noted that the basis of the communal services were power plants, public water supplies, riznytsi (slaughterhouses), 
baths, which occupied an important place in the economy of the cities and towns. 

Because of the number of employees, working at electric power stations, such communal enterprises were of strategic impor-
tance. No less important for the cities and towns were water supplies. However, if power plants were located in almost every city 
and town, not all of them had the water supply system. In addition, there were other utilities, including slaughterhouses and 
baths. Nevertheless, in the early 1920s communal enterprises were in a very difficult financial situation, they were dilapidated, 
some of them did not work at all. 

Though, thanks to a new economic policy, communal enterprises began to revive, develop, and provide a benefit. By the end of 
the reconstruction period, the communal services of the cities and towns of Left-Bank Ukraine had significantly better results, in 
particular, some of them were restored, new ones were built and opened. Also, they were greatly improved. First of all, it con-
cerned electric power stations and slaughterhouses that could be found in each city and town, and functioned stably, bringing 
profit. The situation with the water supply systems was more complicated, especially in small towns, where the problem of cen-
tralized water supply remained unresolved. 

The established basis for the development and expansion of communal enterprises activity in the reconstruction period dur-
ing the following years continued its effort to develop. The communal services of the cities and towns of the region were gradu-
ally evolving. The increase in the number of communal enterprises as well as the growth of their productivity took place, but it 
concerned mostly regional centers, while the development of communal enterprises in peripheral towns significantly fell behind. 
Such a trend continued in the future. 

Until the end of the 1920s, all 23 cities and towns of Left-Bank Ukraine had functioning power plants. In all the cities and 
towns, there were slaughterhouses that were stable, cost-effective enterprises. Half of the towns in the region did not have water 
supply systems yet, but the issue was gradually resolving. The situation with baths remained difficult, in some towns they did not 
exist at all.  

In spite of various difficulties, the 20s of the 20th century for communal enterprises of the regional cities and towns, had be-
come a new starting point in the history of their existence, communal enterprises were gradually developing, increasing their 
activity as important, inalienable objects of urban life. 
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У статті мова йде про використання комуністичною владою в Україні у 1920-х роках робітників у за-

ходах з радянізації українського села. З’ясовано причини залучення робітників до цього процесу. Проаналі-
зовано ставлення робітництва до участі у подібних заходах. Приділено увагу впливові на відносини украї-
нського міста та села участі робітників у нав’язуванні селянам комуністичного способу господарювання. 
Висвітлена реакція селянства на участь робітничих бригад у розкуркулюванні та колективізації 
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Становище робітництва та селянства в 

Україні 1920-х років розглядалися багатьма 
істориками. Попри це, актуальним залишаєть-
ся вивчення проблеми відносин цих суспіль-
них прошарків в умовах радянізації. Важливим 
є з’ясування та висвітлення причин і наслідків 
використання комуністичною владою мешка-
нців міст для комуністичних перетворень у 
селі. 

Історіографія відносин українського міста 
та села, їх взаємовідносин і взаємовпливу ві-
дображена у низці публікацій. Серед них варто 
згадати праці таких авторів: С. Дровозюк [4; 5], 
С. Кульчицький [11; 12], Ю. Данільєва [2], 
О. Криворучко [10], О. Тарасова [16]. Роботи 
присвячені розгляду співіснування сільської 
та міської культур, порівнянні суспільного 
становища робітництва та селянства в умовах 
комуністичної диктатури. 

Метою дослідження є висвітлення пробле-
ми використання комуністичною владою у 
1920-х роках в Україні робітників як допоміж-
ної сили для реалізації радянських перетво-
рень у селі, з’ясування наслідків цього явища 
для відносин між українським робітництвом і 
селянством. 

Особливе місце у комуністичній ідеології 
про побудову нового суспільства йшлося про 
«союз робітничого класу і селянства», що пе-
редбачав «особливу форму класового співро-
бітництва пролетаріату з селянством при ке-
рівній ролі в ньому робітничого класу… Союз 
між ними встановлюється не самовпливом, а в 
результаті науково обґрунтованої політики 
Комуністичної партії» [1, с. 193]. Більшовицька 
влада на законодавчому рівні декларувала ро-
бітництву провідні позиції у суспільно полі-
тичному й економічному житті, але залишала 

за собою вище право визначати напрямки по-
літики. Чи мало робітництво України, попри 
офіційно декларовану першість щодо селянст-
ва, реальний вплив на процеси у державі? 

Ще від початку захоплення більшовиками 
влади в Україні мешканці міст перебувають 
під пильною увагою органів влади. Зокрема, 
особливого значення набуває контроль щодо 
розподілу та переміщення трудових ресурсів. 
У «Тимчасовій постанові уповноваженого На-
ркомату праці і соціального забезпечення» 
(від 23 березня 1920 р.), йшлося про те, що всі 
громадяни від 16 до 50 років не мають права 
відмовлятися від праці, запропонованої їм під-
відділом підрахунку та розподілу або його 
агентами. За потреби органи влади могли пе-
рекидати робочу силу в інші місцевості, а робі-
тники не мали права відмовитися. За пору-
шення цих настанов могла накладатися кара в 
адміністративному порядку, передання до 
трудових частин, арешту. У подальшому ця 
процедура деталізувалася та конкретизувала-
ся у положенні «Про примусове притягнення 
осіб, не зайнятих громадсько-корисною пра-
цею» Всеукраїнського комітету праці (опри-
люднене 4 липня 1920 р.).  

Також планувалося жорстоко боротися з 
прогулами шляхом накладання штрафів, пе-
реданням справи до дисциплінарного суду як 
саботажу (постанова РНК РСФРР «Про бороть-
бу з прогулами, введена в дію на території 
України РНК УСРР 5 червня 1920 р.). Винуват-
цям загрожувало ув’язнення до концентрацій-
ного табору, а керівництво, що не проконтро-
лювало неявку на роботу, теж загрожувала 
кримінальна відповідальність [6, с. 207-208]. 
«Небажання робітника працювати там і тоді, 
де і коли це було необхідно державі, яка става-
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ла підприємцем-монстром, викликало з боку 
останньої гостро негативну реакцію… За ана-
логією з дезертирами, тобто з людьми, які 
уникали військової повинності й у воєнний час 
могли підлягати розстрілу, з’явився вислів 
«дезертир трудового фронту» [11, с. 153-154], 
– зазначає С. Кульчицький. Руйнування ринку, 
створення управлінського апарату на підпри-
ємствах, що керувалося у своїй діяльності не 
інтересами робітників, а зиском для держави, 
робило примусовість основним чинником, не 
відкидаючи посилення ідеологічної пропаган-
ди, спрямованої для мотивації робітництва. 
12 січня 1920 р. РНК РСФРР ухвалив рішення 
про створення Укррадтрударму, що було схва-
лено на засіданні Всеукрревкому 7 лютого. 
Військові частини, передані Укртрударму мог-
ли використовуватися як робоча сила або зна-
ряддя примусу з огляду на обставини [11, 
с. 448]. 

Водночас держава, беручи на себе обов’язок 
забезпечувати працею робітників тією мірою і 
там, де вона вважає за потрібне, мала взяти на 
себе вирішення продовольчого забезпечення. 
Продукти влада отримувала з села, викорис-
товуючи широкий спектр методів, серед яких 
значне місце на початку та наприкінці 1920-х 
років були позаекономічні примусові засоби. 

Селянство було постачальником продуктів 
для міста, натомість, звідси не отримувало 
майже нічого, бо під час війн радянської Росії 
проти України більшість підприємств знахо-
дилися у стані занепаду та забезпечувати село 
матеріалами, машинами й іншими товарами 
було фізично майже неможливо. Згодом, у пе-
ріод непу, негативно впливала на селянство 
політика «ножиці цін» (малі закупівельні ціни 
на сільгосппродукцію та великі – на машини, 
побутові товари), що теж негативно впливало 
на добробут селянства.  

З утвердженням в Україні більшовиків 
державна хлібна монополія, що існувала ще за 
часів царату, ще більше посилилася. Запрова-
дження більшовиками продовольчої розклад-
ки, тобто вилучення силовим методом «над-
лишків» продукції сільського господарства 
посилювало суперечності між робітництвом і 
селянством, між різними за статком верствами 
самого селянства. Зрозумілого пояснення тер-
міну «надлишок» не наводилося, що на прак-
тиці передбачало вилучення у селян такої кі-
лькості продукції, яку потребували армія та 
міста. Масові насильницькі вилучення владою 
продукції стають нормою. Про шкоду селянст-
ву, яку завдавала така політика не йшлося. Се-
ляни часто мусили віддавати у місто все, на-

томість не отримуючи нічого. Історик 
С. Кульчицький вважає, що: «утопічність спроб 
налагодження натурального обміну продук-
тами праці між містом і селом, держава не мала 
достатнього обсягу фабрично-заводської про-
дукції, щоб запропонувати її селянам. Дирек-
тива щодо десятикратного розширення това-
рообміну залишалася на папері» [12, с. 109]. 
Реалії засвідчували той факт, що зв’язок між 
містом і селом майже повністю порушився [9, 
с. 296]. Селянство намагалося приховувати 
продукцію, або вирощувати мінімальну її кіль-
кість, бо скористатися нею воно не могло. Для 
вилучення продукції у селян більшовики ор-
ганізовують озброєні загони. Похід робітничих 
загонів на село більшовики почали практику-
вати з 1918 р. У цей час радянська влада ще не 
намагалася перетворити такі «походи» на но-
рму, розуміючи певну незручність таких мето-
дів у відносинах між містом і селом [12, с. 109], 
але «революційна доцільність» диктувала свої 
вимоги. 

Поки тривала війна на радянському Захід-
ному фронті комуністична влада в українсь-
кому селі була номінальною, тотального конт-
ролю над селом встановити було неможливо. 
Необхідно було шукати надійні кадри зовні. На 
думку дослідника Я. Малика, «більш надійним 
засобом для більшовицьких комітетів знайти 
кадри для роботи на селі стали більшовицькі 
мобілізації… Скеровані для насадження біль-
шовизму в українському селі комуністи у бі-
льшості випадків виявлялися не готовими до 
цієї роботи» [13, с. 28]. Наприкінці ХІХ – на по-
чатку ХХ ст. зростання кількості робітників 
відбувалося переважно за рахунок прибулого 
населення. Це призвело до великого перекосу 
між сільським і міським населенням за націо-
нальною ознакою. Села залишалися переваж-
но українськими, а великі міста – російськими. 
Станом на 1897 р. частка українців у містах не 
перевищувала 30% [11, с. 213].  

Комуністична влада використовувала соці-
альні, національні відмінності та стереотипи 
між робітництвом і селянами для опанування 
села. За словами В. Затонського, висловленими 
у червні 1926 р. на пленумі ЦК КП(б)У, проле-
тарська маса була край негативно налаштова-
на проти всякої України, вважаючи навіть мо-
ву українську буржуазною [7, с. 75]. З цього 
випливає, що для частини робітництва селяни 
як носії українськості сприймалися вороже. 
Тому справа відрядження робітників до села 
на початку 1920-х років зовсім не сприяла по-
ліпшенню відносин міста та села. Як зауважує 
С. Кульчицький: «Суперечності між містом і 
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селом існували за будь-яких режимів і 
розв’язувалися залежно від ідеології та полі-
тики владних структур, ринковими або поза-
ринковими засобами… Селяни не поспішали 
віддавати хліб за гроші, купівельна спромож-
ність яких дедалі більше падала» [11, с. 171]. За 
таких умов вирішальним принципом відносин 
держави (та відряджених у село робітників, які 
її представляли) й селянства було насильство. 
Навіть в офіційних документах більшовиків, 
зокрема, у резолюції V конференції КП(б)У 
українські селяни характеризувалися як клас, 
економічно ворожий пролетаріату, фіксуючи 
кризу відносин між містом і селом [11, с. 388]. З 
огляду на це комуністичній владі на початку 
1920-х років довелося на певний час відкласти 
ідею колективізації. 

Протягом 1920-х років робітництву в Укра-
їні відводиться важливе місце для пропаганди 
й агітації у селі. Такі заходи часто викликають 
певне роздратування у селянства та не сприя-
ють порозумінню міста і села [19, арк. 49]. Крім 
того, офіційні документи часто фіксують нев-
доволення селянства робітництвом і мешкан-
цями міста у цілому [21, арк. 150, 159; 22, 
арк. 22, 337]. Наприклад, мешканці с. Старо-
вірівка на Харківщині восени 1926 р., говорячи 
про відносини села та міста, твердили: «Яка ж 
тут може бути змичка, коли робітник за 1 мі-
сяць заробляє стільки, скільки селянин не за-
робляє і за 100, і той же робітник оцінює робо-
чий день селянина у 65 копійок…» [21, арк. 8]. 

Наприкінці 1920-х років відбувається заго-
стрення відносин влади та селянства з огляду 
на офіційний курс держави на прискорену ін-
дустріалізацію, подальший наступ на приват-
ну власність з метою колективізації. Більшо-
вицька влада знову вдалася до жорстокого 
економічного тиску щодо селян-власників, а 
також – до методів позаекономічного тиску. 
Оскільки належної підтримки серед українсь-
кого селянства влада не мала, то мусила шука-
ти більш-менш лояльний до влади прошарок 
населення. Зокрема, мова йшла про мешканців 
міст (робітництво, інтелігенцію). На листопа-
довому пленумі ЦК ВКП(б) у 1929 р. влада, 
плануючи колективізацію сільського госпо-
дарства, ініціювала масове направлення 
25 000 робітників (головним чином комуніс-
тів) для праці у сільській місцевості. Відрядже-
них робітників називали «двадцятип’яти-
тисячниками». Питання про відрядження для 
роботи у селі робітників обговорювалося на 
пленуми ЦК ВКП(б) у листопада 1929 р.  

Для реалізації хлібозаготівель і колективі-
зації було вирішено відрядити у село 25 тисяч 

робітників (7,5 тисяч – з України). Про вису-
нення 5 тисяч робітників для роботи у селі та 
забезпечення їм умов роботи мова йшла на 
засіданні Секретаріату Всеукраїнського Цен-
трального Виконавчого Комітету 1 січня 
1930 р. У «Витягу з протоколу № 39/432» цьо-
го засідання мова йшла про те, що «високі те-
мпи соціалістичної реконструкції народного 
господарства, посилення наступу на капіталіс-
тичні елементи та загострення класової боро-
тьби вимагають потрібної чіткості та загост-
рення клясово-твердої лінії в роботі радянсь-
ких, господарчих і кооперативних організа-
цій» [26, арк. 12].  

РНК УСРР доручалося розробити та внести 
до президії ВУЦВК законопроект, що мав гара-
нтувати збереження за висуванцями-робіт-
никами та наймитами на певний термін усіх 
прав і пільг у царині освіти, податків, праці, 
комунального обслуговування, матеріального 
забезпечення, якими вони користувалися як 
робітники до висування. Робітниками на пев-
ний термін мали право на житло у фабрично-
заводських будинках, якщо установа, до якої 
вони спрямовувалися на працю не забезпечу-
вала негайно рівноцінним житлом. Мова йшла 
також про норми постачання харчовими про-
дуктами та речами споживання через коопе-
рацію. Протягом певного часу за робітниками 
мала зберігатися заробітна плата «в розмірі, 
що одержував висуванець на виробництві пе-
ресічно за останні три місяці роботи в тому 
разі, коли зарплатня по посаді, на яку висуне-
но, нижча від тієї, що робітник одержував до 
висунення» [26, арк. 12]. Висунутих для роботи 
у сільській місцевості заборонено було звіль-
няти з робочого місця за скороченням штатів 
чи раціоналізацією. У разі нездатності робіт-
ника виконувати роботу на новому місці він 
мав право негайно повернутися на попереднє 
місце праці. Питання про звільнення висуван-
ця за нездатністю до праці на новому місці ма-
ло вирішуватися у погодженні з організацією, 
яка його висунула. Для перевірки умов праці 
періодично мали здійснюватися обстеження 
за допомогою робітничих бригад. Окружні ви-
конкоми мали розробити конкретні заходи 
щодо висування на керівну роботу наймитів і 
сільської бідноти. Завданням президії Всеукра-
їнської Ради професійних спілок було «прис-
корити прикріплення підприємств до всіх 
установ для здійснення постійної робітничої 
контролі над роботою установ» [26, арк. 13]. 

До села відряджали не лише робітників пі-
дприємств, але й працівників різних галузей. 
Зокрема, у 1930 році для роботи у село було 
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спрямовано 39 співробітників редакції харків-
ської газети «Радянське село» (всеукраїнська 
селянська газета, орган ЦК КП(б)У). До 
обов’язків, якими ці працівники були наділені, 
можна віднести: участь у хлібозаготівлі, праця 
у буксирних бригадах, здійснення колективі-
зації та агітація за неї, участь у зльотах удар-
ників, організація виїзної редакції газети, ін-
структаж виїзних бригад [27, арк. 162-163]. 

Про те, як працювали у селі такі та їм подіб-
ні «журналісти» свідчать факти наведені у до-
кументах інформаційного відділу ЦК КП(б)У 
початку 1930 р. Бюро Вовчанського районного 
партійного комітету 23 січня 1930 р. інформує 
партійних зверхників у Харків про те, що «ро-
бота щодо ліквідації куркуля, як класи, прова-
дилась майже без всякої підготовки бідняць-
ко-середняцьких мас правліннями колгоспів, 
часто-густо й без всякої участи з боку сельрад. 
До числа розкулачених господарств в деяких 
селах попали й середняки, що є грубою полі-
тичною помилкою» [25, арк. 17].  

Працівники «Радянського села» інформу-
ють центр про процес розкуркулювання та 
колективізація на місцях. Зокрема, у с. Васи-
лівка (Вовчанський район) після наказу теле-
фоном керівника уповноваженого райвикон-
кому місцеві чиновники, боячись звинувачен-
ня у «правому ухилі», зібрали актив о 23 годи-
ні, а наступного ранку взялися за розкурку-
лення: «Настрій маси був рознести все у кур-
куля вщент. Так само відносилися і до тих, що 
не хтять вступати до артілі, і до тих середня-
ків, які виступили проти хлібозаготівлі. Не по-
мітили, як «розкуркулили» члена артілі Гуло-
го, в якого зняли діван і дещо дрібного, а також 
середняка Бондаренко. У одного куркуля за-
брали дзеркало, а йому залишили добру коби-
лу…» [25, арк. 17] У с. Мелені на Коростеньщи-
ні під час колективізації вночі охорона нікого 
не впускала й не випускала з села. У Чоповиць-
кому районі, «дякуючи недостатньо правдивій 
орієнтовні уповноважених по селах, розвива-
ється «барахольство», забирають у куркулів 
дрібниці: м’ясо, полу шубки, гроші (одиничні 
випадки)» [25, арк. 17] 

5 березня 1930 р. в одному з сіл Чернігів-
щини уповноважений райвиконкому (член 
партії робітник-«двадцятип’ятитисячник») 
разом з двома іншими робітниками, головою 
сільради та двома її членами заарештували 
трьох селян з політичних мотивів та ув’язнили 
їх у холодному сараї. О 12-й годині ночі вони 
почали допитувати арештованих, супрово-
джуючи цей процес побиттям, катуванням 
(закладали пальці у двері). Вранці селян облі-

пили пір’ям, водили їх селом з музикою. Вве-
чері відвели до Монастирищенської сільради, 
де утримували дві доби у холодному примі-
щенні [25, арк. 97]. 

Прислані до села робітники мали діяти за 
тісної співпраці з місцевими чиновниками й 
активістами. У Борівському районі на Харків-
щині відповідно до вказівок районного пар-
тійного комітету, станом на 10 лютого 1930 р. 
«було мобілізовано до тисячі чоловік бідняць-
ко-батрацького активу району, який присту-
пив до вилучення, внаслідок чого були вилу-
чені крім хліба, коні, велика та дрібна рогата 
худоба, свині, вівці, машини, фураж, цінний 
одяг, …облігації, гроші, швейні машини, поло-
тно, мануфактура, тощо» [25, арк. 34]. В одно-
му з сіл Богодухівського району на Харківщині 
уповноважений райвиконкому наказав зааре-
штувати селянина-бідняка за те, що він голо-
сував на зборах проти розкуркулення та порі-
внював колективізацію з панщиною [25, 
арк. 61]. 

Визначним критерієм для підбору робітни-
чих кадрів до села були не професійні здібнос-
ті. Цих здібностей не могло бути у людей, що з 
об’єктивних причин про село знали лише за-
гальні речі. Владі потрібні були не фахівці у 
сільському господарстві, а слухняні виконавці 
волі партії. Краєзнавець Б. Ткаченко, аналізу-
ючи діяльність робітників-двадцятип’ятити-
сячників, наводить дані вражаючої некомпе-
тентності присланих робітників. Зокрема, 
Б. Ткаченко наводить приклад, що стався у селі 
Павленки на Лебединщині: «У колгоспі усуспі-
льнили птицю. Щоб виконати план м’ясоздачі, 
треба було одвезти заготівельникам у Ромни 
гусей. Везти нічим. В старовину з таким ділом 
справлялися простіше – гусей гнали гоном. А 
щоб птиця витримала далеку дорогу і не «під-
сікала» ноги, їй робили «смоляну взувачку». 
Ставили лапки в тепленьку смолу, потім в пі-
сок, знову в смолу, ще раз в пісок – і взувачка 
готова. Дядьки казали «підкувати гусей». «Ко-
вані» гуси за день могли пройти 50 і більше 
кілометрів. Ото колгоспники і запропонували 
голові: навіщо шукати коней, вози, ящики-
гусятники, коли можна гусей покувати і ділу 
край. Голова прямо вибухнув гнівом: «Вы что – 
издеваетесь надо мной? Думаете, если я пите-
рец, так не знаю, что куют только коров и ме-
ринов?». Дядьки до нього ладком, ладком і ро-
зтлумачили, що й до чого. Погодився. Коли ж 
дійшла черга везти у Ромни кролів, і дядьки 
задумались, де брать стільки підвід, «двадця-
тип’ятитисячник» знов розгнівався: «Никаких 
повозок. Подкуем и погоним. Гусь пошел и 
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кроль пойдет». І прикладів такої некомпетен-
тності керівних кадрів безліч» [15, с. 129]. 

Говорячи про плани щодо розподілу робіт-
ників України до колгоспів, машинно-
тракторних станцій, окружних і кущових 
об’єднань, слід зазначити про те, що у 1930 р. 
планувалося відрядити в Україні 7874 робіт-
ників. Найбільшу кількість робітників плану-
валося завербувати у Харківській окрузі – 789 
осіб. Для порівняння можна навести дані щодо 
деяких інших округ: Глухівська – 50, Конотоп-
ська – 56, Чернігівська – 28, Ізюмська – 39, 
Кременчуцька – 68, Куп’янська – 26, Лубенська 
– 21, Ніжинська – 12, Полтавська – 67, Прилу-
цька – 20, Роменська – 25, Сумська – 82 [28, 
арк. 2]. Значне переважання харківських робі-
тників у порівнянні з колегами з інших регіо-
нів можна пояснити тим, що у Харкові і підп-
риємств у тодішній столиці УСРР було більше, і 
робітники, вірогідно, були лояльніші до кому-
ністичної влади. 

У «Проекті постанови Секретаріату 
ЦК КП(б)У з мобілізації 7500 робітників на 
колгоспну роботу» (1930 р.) йшлося: «Вико-
нуючи рішення листопадового пленуму 
ЦК ВКП(б) про мобілізацію 25000 робітників 
на колгоспну роботу, на Україні мобілізовано 
7500… У складі завербованих мають бути не 
менше 50% членів партії, 20% ЛКСМУ та 15% 
робітниць. Вербовані повинні мати не менше 
п’яти років виробничого стажу. При вербуван-
ні врахувати надсилання до колгоспів нацме-
ншин. Завербовані робітники повинні бути 
надіслані на роботу до колгоспів терміном не 
менше двох років в якості керівних працівни-
ків великих колгоспів та кущових об’єднань, 
машинно-тракторних станцій, а також на пар-
тійну та господарську роботу в районі суціль-
ної колективізації. Вербування повинне мати 
масовий добровольчий характер і відбуватися 
за рахунок партійного, комсомольського, 
профспілкового та шефського активу і здійс-
нюватися безпосередньо профспілковими ор-
ганізаціями під загальним керівництвом пар-
тійних комітетів. Обговорення кандидатур 
повинно бути здійснено на загальних зібран-
нях робітників. Остаточне затвердження ви-
сунутих кандидатур, попередньо схвалених 
завкомом осередку, покласти на округові проф 
та парторганізації… Запропонувати Агітпропу 
ЦК негайно взятися до опрацювання питання 
про організацію короткотермінових курсів 
колгоспобудівництва, з підготовки робітників, 
що надсилаються…» [28, арк. 4-5]. Щодо кіль-
кості робітників, що спрямовуються для робо-
ти у селі, у цьому документі теж фігурує число 

7 874 осіб [28, арк. 7].  
Як свідчить документ, провідним критерієм 

для відправлення на роботу в село була при-
хильність до більшовицької влади. Що стосу-
ється відрядження національних меншин до 
села, то такий захід навряд чи сприяв би поро-
зумінню з селянством, серед яких переважали 
українці. Негативне сприйняття представни-
ків інших національностей, котрих відряджали 
для роботи у село українські селяни демон-
стрували ще тоді, коли більшовики намагали-
ся захопити владу в Україні. Наприклад, одно-
го разу на початку 1920-х років до села Мали-
нівці Чугуївської волості, коли до нього приї-
хала відповідальна за мобілізацію особа, то на 
сільських зборах їй заявили: «Звідки ти приї-
хав [?] Хто тебе прислав [?] Напевно євреї, кот-
рі в Харкові сидять та добре говорять і тебе 
навчили, забирайся звідси, поки ми тобі боки 
не набили, а то зараз візьмемо й на шматки 
розірвемо» [20, арк. 109].  

Цікавий випадок трапився 7 липня 1929 р. у 
слободі Вільшани на Харківщині. Перед двома 
тисячами селян виступила делегація з Москви, 
розповідаючи про соціалістичне змагання між 
Московською та Харківською округами. Після 
виступу візитери попрямували до автомобілів, 
але селяни не пустили їх, вимагаючи дати мо-
жливість самим висловитися. Особливо напо-
легливо вимагав дати слово селянам робітник 
на прізвище Рябокобило, висловлюючи думку 
про те, що тут тиснуть на селян, а на робітни-
ків тиснуть на заводі. На адресу московських 
гостей лунало: «Що розжиріли [?], що [–] приї-
хали на Україну агітувати селян [?] Отримуєте 
по 200-300 карбованців, та ще й хочете, щоб 
ми на вас працювали [?] Цього ніколи не буде. 
Краще ми вас подушимо…» [23, арк. 10зв.].  

Наприкінці 1929 р. у Козелецькому районі 
серед селян, за даними ДПУ, велися розмови, 
сповнені зневаги та люті: «Жиди засіли у владі 
і думають тільки про себе, а про населення не 
думають. Хліб дає Україна, всіх годує Україна, з 
нею не рахуються, населення голодує, кацапи 
нічого не роблять, а живуть краще україн-
ців» [23, арк. 228]. Отже, відряджаючи до сіл 
робітників різних національностей, різних ре-
гіонів, влада скоріш за все, керувалася не важ-
ливістю засвідчити інтернаціональне пред-
ставництво як таке, а з метою залучити до 
процесу радянізації українського села лояль-
ний елемент з середовища міських мешканців, 
у тому числі різнонаціонального походження. 
Можна з впевненістю сказати, що відрядження 
до села представників різних національностей 
з метою радянізації, не лише не сприяв націо-
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нальному, соціальному порозумінню у суспі-
льстві, але й викликав відверту ворожість се-
лянства, у тому числі й за національною озна-
кою. 

На думку історика М. Журби, суттєвим чин-
ником, що стимулював більшовицьку інтер-
націоналізацію сільської людності був рух за 
«Селянську спілку». Цей рух мав для правлячо-
го режиму один особливо неприємний аспект. 
У багатьох випадках виступи селянства за «Се-
лянську спілку» були викликані привілейова-
ним становищем робітництва у контексті 
пріоритетного забезпечення його соціальних 
потреб, політичних переваг, що надавалися 
радянським законодавством. Це підривало іде-
ологічну основу постулату про союз робітни-
чого класу та селянства й унеможливлювало 
насадження класово-пролетарських цінностей 
у селянському середовищі [8, с. 17]. 

Говорячи про кількість відряджених до сіл 
робітників, можна констатувати, що їхнє число 
було значно більшим за 25000. Окрім «двадця-
тип’ятитисячників», навесні 1930 р. на село 
було відправлено бухгалтерів-комсомольців, 
рядових солдатів і молодших командирів. В 
Україні у січні 1930 р. крім відправлених рані-
ше 23000 промислових робітників, у селах 
опинилося ще 23500 спеціальних уповнова-
жених [14, с. 217]. 

Щодо добровільності відряджених, то тут у 
багатьох випадках виникають великі сумніви. 
Взагалі, у тоталітарній державі, якою був СРСР, 
будь-яка добровільність була вельми умов-
ною. Комуністична влада мала достатньо ва-
желів для того, щоб примусово організувати 
«добровільний рух» у тих галузях, де вважала 
потрібною. У цьому аспекті промовистим є до-
кументи організаційно-інструкторського від-
ділу ЦК КП(б)У про невдоволення робітників 
своїм відрядженням до села. Наприклад, у Ста-
ро-Керменечівському районі на Маріуполь-
щині працівник заводу ім. Ілліча Апуненко го-
ворив на зборах комуни ім. Калініна: «Мене 
мобілізували насильно, я зовсім не хотів їхати 
провадити колективізацію, але ж мене заста-
вила партія» [25, арк. 71]. Аналогічними були 
заяви членів партії Васильєва та Касьянова у 
Благовіщенському районі на Проскурівщині, 
написані не пізніше лютого 1930 р. У 
с. Ставниця Меджибізького району один робі-
тник, прагнучи, щоб його відкликали з села, 
вчинив самостріл, інсценізуючи замах на себе. 
Цьому сприяло вороже ставлення селянства 
до відряджених робітників, відмова щодо жи-
тла та харчування. У с. Пирогівка серед селянс-
тва поширювалася листівка, яка добре засвід-

чує ставлення селянства до відряджених у се-
ла робітників: «З-за кордону призначено на 
Україну 8000 голів колгоспів, буде панщи-
на» [25, арк. 70]. Під «закордоном» у цьому ви-
падку йдеться, очевидно, про неукраїнські те-
риторії у складі СРСР. 

У березні 1930 р. робітники та члени партії, 
відряджені до с. Дніпропетровське Новосан-
жарського району на Полтавщині, всупереч 
наказам вищого керівництва, відмовилися 
продовжувати колективізацією, посилаючись 
на відому сталінську статтю «Запаморочення 
від успіхів» [25, арк. 98]. 

Існували реальні підстави мобілізованим до 
сіл робітникам хвилюватися за збереження 
власного життя. Часом вони зустрічали відве-
рто ворожий, а то й збройний опір селянства. 
Зокрема, на початку грудня 1929 р. у двох се-
лах Синьківського району на Харківщині (Но-
воосинове, Глушківка) відбулися масові ви-
ступи селян проти робітничих бригад, що 
здійснювали хлібозаготівлю. Робітнича брига-
да змушена була переховуватися від розправи 
у приміщенні сільради с. Новоосинове. У сусід-
ній Глушківці під загрозою розправи з боку 
розлючених селян робітнича бригада мала за-
лишити село. Як з’ясувалося, боятися робітни-
кам було чого. За кілька днів тут побили члена 
комнезаму, члена хлібозаготівельної комісії та 
кількох активістів. Селяни Глушківки чинили 
опір працівникам міліції та ДПУ, котрі намага-
лися заарештувати ініціаторів виступу [24, 
арк. 1]. На х. Чугунівка Великобурлуцького ра-
йону на Харківщині у середині жовтня 1930 р. 
у відповідь на намагання представників влади 
виселити противників колективізації, селяни 
обстріляли міліціонерів, працівників ДПУ, пар-
тійців і комсомольців. Згодом загін міліції 
придушив виступ [25, арк. 151]. 

Відрядження до сіл робітників мало нега-
тивні наслідки для функціонування промис-
лових підприємств. Про це, зокрема, йдеться у 
листі голови правління Укршкіртресту «това-
риша» Винокаменя до вищих органів влади 
УСРР. Зазначалося про те, що мобілізація робі-
тників на село негативно позначається на ро-
боту підприємств, особливо дрібних, де бракує 
достатньої кількості технічного персоналу. 
Так, наприклад, директор Полтавського шкі-
ряного заводу у 1928-1929 роках 7 місяців був 
відсутній на робочому місці, директор Кре-
менчуцького, Сумського заводів майже увесь 
час перебувають у селі, відірвані від основної 
роботи. Автор листа констатує, що «за такого 
становища нормально працювати за промпла-
ном, відповідати за підприємства цілком не-
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можливо» [28, арк. 151].  
Вочевидь, колективізація села на цьому іс-

торичному етапі була для комуністичної влади 
набагато важливішою за нормальне функціо-
нування низки підприємств, оскільки, від того, 
чи вдасться селян цілковито підпорядкувати 
владі, позбавивши їх економічної незалежнос-
ті, стояло питання існування самої комуністи-
чної диктатури. Радянські підприємства ніко-
ли не мали за головну мету справу поліпшення 
соціально-побутового, матеріального стану 
пересічних мешканців країни. Пріоритетною 
галуззю протягом цілого часу існування кому-
ністичної влади було виробництво озброєнь і 
супровідних галузей, що забезпечувало його 
виготовлення. Комуністична влада увесь час 
перебувала у стані відвертої або прихованої 
війни не лише щодо сусідніх країн, які позиці-
онувалися як ворожі, але й, фактично, щодо 
мешканців країни, в якій вона захопила владу. 
Нацьковування робітників на селян було од-
ним з проявів цієї війни. Важливим завданням 
більшовиків було позбавлення будь-якої неза-
лежності від влади усіх соціальних прошарків. 
Робітництво, яке з початком більшовицької 
окупації опинилося у цілковитій залежності 
від влади, вона використовували у справі поз-
бавлення селянства від решток економічної 
незалежності. 

Таким чином, можна у цілому констатувати 
той факт, що ідеологічна компартійна ритори-
ка про союз робітництва та селянства не від-
повідала інтересам жодного з цих прошарків. 
Попри декларативний характер домінуючої 
ролі робітництва у житті суспільства, всі рі-
шення приймала комуністична партія, зокре-
ма, провідна її верхівка. Переслідуючи полі-
тичну мету партія неодноразово використову-
вала суспільні суперечності між містом і селом. 
Вбачаючи у мешканцях міст, зокрема робітни-
ках, лояльніше ставлення до влади, більшови-
ки протягом 1920-х років неодноразово відря-
джала робітників у село для сприяння справі 
радянізації. Цей захід на початку 1920-х років 
мав ознаки воєнного походу проти українсь-
кого села. У середині другого десятиріччя 
ХХ ст. робітництво часто залучалося до роботи 
у селі, але, головним чином, більше з метою 
пропаганди, наглядом за селом. З 1929 р. ко-
муністична влада знову почала масово вико-
ристовувати робітників («двадцятип’ятити-
сячників») з метою примусового нав’язування 
селянам колгоспної системи. Відряджені у село 
робітничі кадри не лише очолювати первісні 
господарські ланки на місцях, але й широко 
використовувалися владою для вилучення у 

селян особистого майна, психологічного та 
фізичного тиску на селянство. Така політика 
спонукала до загострень суперечностей між 
мешканцями міста й села, міжнаціональної 
ворожнечі, зростання насильства. Позбавлен-
ня промислових підприємств кадрових пра-
цівників з огляду на їхнє відрядження до сіл 
призводили до погіршення роботи заводів, 
фабрик. Попри офіційну добровільність таких 
відряджень, в Україні зустрічаються прояви 
небажання робітників брати участь у 
нав’язуванні селянам колгоспної системи, на-
магання залишити село під якимось приводом. 
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Vovk Oleksandr 
 

The Involvement of Urban Workers in the Sovietization of Ukrainian Village by Communist Power (the 1920s) 
 
The paper deals with the involvement of urban workers in the process of Sovietization of Ukrainian village by Communist 

power in Ukraine in the 1920s. The reasons for involving workers to this process have been found out. The attitude of workers to 
participation in socio-political and economic transformations in the Ukrainian village is analyzed. Attention is paid to the influ-
ence of the participation of workers in imposing the communist management of household affairs on the peasants upon the rela-
tions of Ukrainian city and village. The reaction of the peasantry to the participation of workers brigades in the collectivization 
of the village and violence against peasants is analyzed.  

The ideology of the communist party asserted the alliance of workers and peasants. In fact, the policy of Soviet power did not 
meet the interests of either the workers or the peasants. Despite the declarative character of the dominant role of workers in the 
life of society, all decisions were taken by the Communist Party, in particular, its leaders. Pursuing a political goal, the party re-
peatedly used social contradictions between the city and the village. Considering the urban residents more loyal to power, the 
Bolsheviks during the 1920s repeatedly sent workers to the village to promote the Sovietization.  

The Sovietization of the Ukrainian village in the early 1920s had the features of a military campaign against the peasantry. 
In the middle of the second decade, workers were often involved in the village work. The main task of their activities was to 
propagandize and supervise the countryside. At the end of the 1920s, the Communist power began massively use the workers 
again for the forced imposing of the collective-farm system upon the peasants. The workers were sent to the village, where they 
headed the first collective farms. The authorities often used the workers to confiscate peasants' personal property, and for psy-
chological and physical oppression of the peasantry. Such a policy encouraged the escalation of contradictions between the ur-
ban and rural residents, interethnic hostility, and growth of violence. Industrial enterprises faced the lack of human resources. 
That led to the slowing down of plants productivity. Officially, the workers were going to the village voluntary. In fact, in Ukraine 
there were many cases of demonstration of workers unwillingness to participate in foisting the collective farm system on peas-
ants. Some workers tried to leave the village under any reason. 

Keywords: peasantry, village, city, worker, power, Sovietization 
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У статті розглядається політика радянської держави по відношенню до болгар-городників у 20-ті – 

на початку 30-их рр. ХХ ст. Якщо у період проведення непу радянська держава та її виконавчі і законодавчі 
структури всілякими засобами підтримували господарчу діяльність цієї категорії болгарського селянст-
ва, то з початку проведення суцільної колективізації вони почали шляхом різного роду заборон сприяти 
поступовій ліквідації господарств болгар-городників на всій території республіки.  

Ключові слова: радянська держава, політика, болгари, сільське господарство, городництво 
 
Болгари-городники – це особлива категорія 

селянства, що проживала неподалік від міст 
таких як Київ, Харків, Одеса, Мелітополь, Лу-
ганськ, Юзівка, Єкатеринодар на території Ро-
сійської імперії та займалася постачанням 
сільськогосподарської продукції у вищезгадані 
населені пункти. Для більш ефективної діяль-
ності болгари об’єднувалися в артілі.  

Болгари-городники з’явилися на території 
України у другій половині XVIII ст. (1764-
1765 рр.), коли декілька десятків сімей із се-
лища Богданов дол, що біля Перніка пересели-
лися та заселилися біля Києво-Брацького мо-
настиря, що на Борщагівці. Болгари взяли у 
монастиря землю в оренду для вирощування 
овочів. Вони відомі у літературі як «борщагів-
ські болгари». Про їх життя, побут і господар-
ську діяльність писав дослідник ХІХ ст. 
М.П. Лазарєв [12]. Про господарську діяльність 
болгар на півдні України, зокрема городницт-
во, згадується у праці Д.І. Багалія [1]. Запорізь-
кий історик В.І. Мільчев у своїй монографії пі-
дкресли велику значимість городництва для 
болгар-переселенців. За спостереженнями ав-
тора «…окрім вирощування культур спільних 
як для Балкан, так і для України: квасоля, огір-
ки, дині та ін.… болгари завезли й кілька но-
вих. Таким безперечно є солодкий (болгарсь-
кий) перець та баклажани» [13, с. 125-126]. 

Вивченням історії городництва на початку 
ХХІ ст. займалася сучасна болгарська дослід-
ниця Діана Гласнова. У своїй монографії 
«Българските градинари в Хърватия», яка ви-
йшла з друку хорватською мовою, вона навела 
статистичні дані стосовно кількості болгар-
городників, які переселилися на територію 
Російської імперії. За інформацією автора у 
1901 р. до Росії прибуло 2199 чол., у 1902 р. – 

2673 чол., а в 1903 р. – 2484 чол. [22, s. 112]. 
Городництво, як одне із основних напрям-

ків економічної діяльності болгар відзначено у 
монографії київської дослідниці Ю.В. Грищен-
ко [2]. Українська дослідниця Я.В. Комар про-
аналізувала низку документів, які висвітлю-
ють особливості господарської діяльності бол-
гар-городників на території Краснодарського 
краю на початку ХХ ст. [11]. Київський історик 
В.В. Павленко проаналізувала організацію ви-
робничої діяльності цієї категорії болгарсько-
го селянства, акцентуючи увагу на тому, що 
переважна більшість з них були громадянами 
Болгарії, що приїздили до Росії на сезонні ро-
боти. За підрахунками В.В. Павленко, таких 
заробітчан нараховувалося 15 тис. осіб [14, 
с. 104]. Харківський історик М.Г. Станчев, 
з’ясував особливості взаємовідносин болгар-
городників, що проживали у передмісті столи-
ці УСРР, у місті Харкові з головою українського 
радянського уряду Х. Раковським [18].  

Джерельною базою дослідження стали ма-
теріали із спеціалізованого видання «Сборник 
декретов и постановлений Особкома и УЭС, не 
вошедших в «Собрание узаконений Украины 
за 1921 год». У ньому міститься постанова «Об 
организации болгарських огородых артелей» 
від 7 серпня 1920 р. за підписом голови Радна-
ркому УСРР Х. Раковського [15, с. 5]. 

Значним підґрунтям вивчення теми стали 
архівні документи з фондів Центрального 
державного архіву вищих органів влади та 
управління України та фондів державних архі-
вів Запорізької, Луганської, Донецької та Хар-
ківської областей. 

Цінними у контексті дослідження означеної 
проблеми можна вважати, перш за все, матері-
али Центрального державного архіву вищих 



 ЕМІНАК  64 

органів влади та управління України. У фонді 2 
«Рада народних комісарів УРСР» міститься 
лист Болгарської трудової городньої громади 
міста Харків від 16 червня 1923 р. з подякою за 
отриману допомогу від голови українського 
радянського уряду Х. Раковського, який у той 
час виїжджав на дипломатичну роботу за кор-
дон [19, арк. 63]. Фонд 413 «Центральна комі-
сія національних меншин при ВУЦВК» вміщує 
інформацію про кількість господарств болгар-
городників біля міст Одеса, Мелітополь, Хар-
ків [21, арк. 278]. На основі аналізу архівних 
матеріалів вищезгаданого фонду можна про-
аналізувати наступ владних структур на еко-
номічні права болгар-городників. Мова йде 
про скаргу болгар Желізнянського району Ар-
темівської округи від 11 вересня 1925 р. проти 
подвійного підвищення податків і рішення 
Народного комісару фінансів УСРР про те, щоб 
залишити цю скаргу без позитивного рішен-
ня [20, арк. 188-189]. 

Окремі матеріали з вивчення даної пробле-
матики містяться у Державному архіві Запорі-
зької області. Саме у фонді Р-2 «Запорожский 
губернский исполнительный комитет Советов 
рабочих крестьянских и красноармейских де-
путатов» представлена Постанова особливої 
комісії по топливу та продовольству від 
28 вересня 1921 р. «О вспашке огородов», яка 
регламентує дії органів влади щодо повернен-
ня у користування артілям болгар-городників 
раніше відібраної або відрізаної у них землі [4, 
арк. 148]. 

У фонді Р-242 «Луганський повітовий ви-
конавчий комітет Ради робітничих селянських 
та червоноармійських депутатів м. Луганськ 
Луганського повіту Донецької губернії» Дер-
жавного архіву Луганської області міститься 
постанова Луганського повітового виконавчо-
го комітету від 31 грудня 1920 р. про прийнят-
тя «Уставу виробничо-торгівельно-промисло-
вого кооперативу городників», який законо-
давчо закріплював права й обов’язки членів 
даної артілі [5, арк. 2]. 

Інформація про кількість болгар-город-
ників у Сталінській окрузі представлена у фо-
нді Р-2 «Сталинский окружной исполнитель-
ный комитет советов робочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов. г. Сталино, Ста-
линского округа» Державного архіву Донець-
кої області [3, арк. 73]. 

Важливі матеріали, у руслі розкриття осно-
вних аспектів проблеми, знаходяться у Держа-
вному архів Харківської області. У фонді Р-948 
«Статистичного бюро Харківського окружного 
виконавчого комітету рад робочих селянських 

та червоноармійських депутатів» містяться 
«Карточки по обследованию хазяйств не крис-
тианского типа», які дають змогу проаналізу-
вати структуру та господарський потенціал 7 
артілей болгар-городників, що були створені 
протягом 1923-1924 рр. [9, арк. 92-98]. Фонд Р-
845 «Харківський окружний виконавчий комі-
тет Ради робітничих селянських та червоноа-
рмійських депутатів» містить документи, які 
дають змогу з’ясувати дії місцевої влади, 
спрямовані на припинення діяльності артілей 
болгар-городників Харківської округи. Йдеть-
ся про скаргу болгар, датовану початком 
1929 р., яка була спрямована в Комісію у спра-
вах національних меншин при Харківському 
окружному виконавчому комітеті. У цій скарзі 
болгари піднімали питання про безпідставне 
припинення орендних відносин з боку органів 
місцевої влади [8, арк. 145]. У даному фонді 
також представлено рішення Мало-Дани-
лівської сільради не дозволяти болгарам най-
мати робочу силу у свої господарства [7, 
арк. 81]. 

Важливим компонентом джерельної бази є 
статистичні видання. Зокрема, статистичний 
збірник за редакцією М. Станчева «Болгары в 
Российской империи СССР, странах Балтии и 
СНГ» дають змогу проаналізувати кількісний 
склад болгар в різних регіонах України у між-
воєнну добу [17]. 

Незважаючи на наявність певного фактич-
ного матеріалу, який міститься у роботах вище 
згаданих авторів, цілісної картини, яка б дета-
льно відображала господарську діяльність 
болгар в умовах економічної політики більшо-
вицької влади, ще не було зроблено. Виходячи 
з вище зазначеного, мета статті полягає у ком-
плексному дослідженні політики радянської 
держави щодо болгар-городників на території 
України у 20-ті – на початку 30-их рр. ХХ ст.  

Перемога більшовиків і встановлення ра-
дянської влади на території України негатив-
ним чином вплинула на становище багатона-
ціонального селянства, у тому числі болгар-
городників. Таким обставинам сприяла впро-
вадження політики воєнного комунізму, 
пов’язане із введенням продрозкладки та за-
бороною ринкової торгівлі. Але продовольча 
криза, яка охопила республіку, загрожувала 
паралізувати роботу шахт і металургійних пі-
дприємств Донбасу. У цих умовах органи міс-
цевої влади, щоб забезпечити продовольством 
робітників підприємств і шахт почали посту-
пово змінювати політику щодо місцевого се-
лянства, особливо болгар-городників. 31 груд-
ня 1920 р. вийшла постанова Луганського по-
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вітового виконавчого комітету Рад робітни-
чих, селянських і червоноармійських депутатів 
Донецької губернії про затвердження статуту 
виробничо-торгівельно-промислового коопе-
ративу городників. Зокрема, у пункті 7 статут 
законодавчо закріплював, що «членами Арте-
ли могут быть лица без различия пола и наци-
ональности не моложе 17 лет…». Пункт 13 ви-
ще згаданого статуту доводив, що «все члены 
Артели обязаны личным трудом участвовать в 
ее делах. Наемный труд допускается только в 
том случае, если Артель нуждается в работе 
такого специалиста, которого нет среди 
них» [5, арк. 2]. 

Прийняття вище згаданого статуту свідчи-
ло про те, що органи місцевої влади на Донбасі 
змушені були відступити від жорстких законів 
політики військового комунізму, дозволяючи 
використання найманої праці у виробничо-
торгівельно-промислових кооперативах. При-
йняття таких рішень було винятком і не по-
ширювалося на інші регіони України, де про-
живали болгари.  

Політика більшовицької влади радикаль-
ним чином змінилася після впровадження но-
вої економічної політики на Х з’їзді РКП(б) у 
березні 1921 р. Тоді для забезпечення міського 
населення України сільськогосподарською 
продукцією та покращення матеріального 
становища виробників владні структури стали 
приймати відповідні постанови. Зокрема, 
7 серпня 1921 р. була прийнята постанова «Об 
организации болгарских огородных артелей» 
за підписом голови Раднаркому УСРР 
Х. Раковського. У цьому документі мова йшла 
про наступне: 

«1. Считать наиболее рациональным орга-
низацию болгарских огородников по произ-
водственному принципу, в форме специаль-
ных огородных кооперативов, артелей перви-
чной ступени. 

2. Признать, что момент организации коо-
перативных союзов огородников назрел, ор-
ганизацию таковых считать первоочередной 
задачей. 

3. Организуемые огородный союзы долж-
ны выполнять всю работу по кооперированию 
огородных артелей… 

5. Наркомпрод и Вукоспилку обязать уста-
новить твердые договорные отношения отно-
сительно сбыта огородных продуктов. 

6. В плоскости договорных условий разре-
шить практический вопрос о снабжении бол-
гарских огородных артелей или союзов огоро-
дников. 

7. Наркомзаму и Наркомвнуделу поручить, 

согласно закону от 2 марта 1921 года, закре-
пить огородные земли за артелями, по возмо-
жности восстанавливая бывшие землепользо-
вания…» [15, с. 5]. 

28 вересня 1921 р. вийшла постанова Особ-
ливої комісії по паливу та продовольству на 
чолі з Х. Раковським «О вспашке огородов» в 
якій було акцентовано увагу на наступному: 
«1. Огородная земля обрабатывающаяся в 
1921 году военными организациями, рабочи-
ми предприятиями, профессиональными ор-
ганизациями и зарегистрированными с/х ко-
ллективами остается в их распоряжении на 
следующий 1922 год, после поверки действи-
тельной их обработки… 6. Высшим трудовым 
артелям особого назначения (например бол-
гарских огородников) у которых земля весною 
была отобрана или отрезана, необходимо по 
возможности восстановить в старых пределах 
землепользования» [4, арк. 148]. 

Прийняття цих урядових постанов сприяла 
поліпшенню економічного становища цієї ка-
тегорії населення та створенню нових вироб-
ничих сільськогосподарських товариств. Слід 
зазначити, що господарський потенціал 
останніх залишався на достатньо низькому 
рівні. Про це свідчать матеріали обстеження 
сільськогосподарських артілей болгар у пе-
редмісті Харкова працівниками Центрального 
статистичного управління УСРР. Вони 
з’ясували, що у 1923-1924 рр. було створено 7 
таких артілей, у кожній з яких працювало 10 
працездатних робітників. Наприклад, у «1-й 
болгарській артілі», що була заснована у 
1923 р., налічувалося 16 осіб, із них робочого 
віку з 18 до 60 років нараховувалося 7. Артіль 
мала у своєму розпорядженні 2 однолемішних 
плуга, 1 букарь, 2 борони, 1 культиватор, 
1 соломорізку. Возів на залізній ході було 2, на 
дерев’яній – 1. Болгари обробляли 11,75 деся-
тин землі. У господарстві налічувалося 3 ко-
ней, 6 корів, 2 телят, 2 свині, 25 курей і півнів. 
Артіль засівала озимим житом 3 десятини зе-
млі, озимою пшеницею 3 десятини, ячменем – 
1 десятину, вівсом – 1 десятину, просом 1 деся-
тину, картоплею 0,5 десятин, травами – 1 де-
сятину [9, арк. 92]. 

В умовах поступового відродження діяль-
ності господарств болгар-городників їх станом 
справ особисто цікавився голова Раднаркому 
УСРР Х. Раковський, який сам був болгарином 
за національністю. Він особисто відвідував Хо-
лодногорський ринок міста Харкова, де була 
представлена сільськогосподарська продукція 
болгарських артілей, і цікавився станом їх 
справ [18, с. 62]. 
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Після призначення Х. Раковського на поса-
ду Повноважного представника СРСР у Вели-
кобританії він отримав лист від представників 
Болгарської трудової городньої громади міста 
Харкова, датований 16 червня 1923 р. У цьому 
листі болгари дякували Х. Раковському за під-
тримку, бажали успіхів на новій дипломатич-
ній посаді. У своєму посланні вони висловили 
наступну думку: «Расставаясь с Вами просим 
соответствующей Вашей референцией, чтобы 
и в дальнейшем Вашем отсутствии была нам 
пролетариям болгарам оказываема помощь и 
поддержка во всех нуждах нашей Трудовой 
Болгарской Коммуны» [19, арк. 62]. 

У період впровадження нової економічної 
політики кількість господарств болгар-
городників поступово зростала. За даними За-
відувача Центрального Болгарського бюро 
при ЦК КП(б)У Малчева станом на 13 грудня 
1926 р. навколо Одеси біля 200 болгарських 
господарств городників, у передмісті Харкова 
біля 40 господарств і навколо Мелітополя біля 
30 господарств [21, арк. 78]. В інших регіонах 
України кількість болгар-городників була до-
сить нечисельна. Наприклад, за інформацією 
Сталінського окрвиконкому у грудні 1926 р. в 
окрузі налічувалося 595 болгар, що складало 
0,17% всього населення [3, арк. 73]. Виконком 
інформував про те, що «болгары заняты ого-
родничеством и в среднем принимают от 7-10 
человек наемной силы…» [3, арк. 73зв.]. 

Господарські успіхи болгар-городників не 
залишилися поза увагою центральних і місце-
вих органів більшовицької влади. З середини 
20-х рр. ХХ ст. починається наступ на їх еконо-
мічні права. Про це свідчить скарга болгар-
городників Железнянського району Артемів-
ської округи від 11 вересня 1925 р., яка була 
спрямована у Головне управління податків 
Наркомфіну УСРР. Болгари були незгодні з 
тим, що місцеві органи влади збільшили їм 
обсяг податків, які нараховувалися, з 4000 до 
8000 крб. [20, арк. 14]. 

Загальні економічні вимоги болгар були 
також викладені у висновках Артемівського 
окружного земельного відділу 16 лютого 
1926 р. та мали наступний зміст: 

1) «ссылаясь на якобы полную убыточ-
ность в настоящее время огородного промыс-
ла в районе, освободить их от уравнительного 
и подоходного налогов; 

2) предоставить им право продажи про-
дуктов огородничества из закрытых помеще-
ний без выплаты упомянутых налогов; 

3) предоставить им на развитие огород-
ного промысла долгосрочный кредит; 

4) выделить специалистов-огородников, 
не имеющих в настоящее время земли, огоро-
дных земель количеством довоенного време-
ни» [20, арк. 188]. 

Слід зазначити, що народний комісар фі-
нансів УРСР М. Полоз розглянувши 18 червня 
1926 р. скаргу болгар-городників Артемівської 
округи та врахувавши думку Артемівського 
окружного земельного відділу про безпідстав-
ність їх вимог, залишив їх заяву без позитив-
ного рішення [20, арк. 189]. 

Аналогічні випадки наприкінці 20-х рр. 
ХХ ст. траплялися і в інших регіонах України. 
Наприклад, 4 серпня 1928 р. на засіданні 
Центральної комісії у справах національних 
меншин (ЦКНМ) при ВУЦВК 4 серпня 1928 р. 
розглядалася заява болгар-городників Сталін-
ської округи про неправильне наділення зем-
лею та позбавлення виборчих прав членів їх 
трудових колективів. У цій ситуації ЦКНМ 
прийняла наступне рішення: «Заяву болгар-
городників переслати до Сталінської округи 
для вияснення. Доручити Сталінському Окру-
жному бюро у справах національних меншос-
тей (ОБНМ) обстежити та виявити соціальний 
склад болгар-городників, вважаючи за доціль-
не наділення їх землею в порядкові втягнення 
бідняцько-середняцького населення до сіль-
ськогосподарських артілей. Щодо скарг бол-
гар-городників про неправильне позбавлення 
їх виборчих прав – вважати за необхідне, аби 
Сталінське ОБНМ це перевірило на місцях» [7, 
арк. 47]. 

Аналогічні дії владних структур по відно-
шенню до болгар-городників простежувались 
і на Харківщині. Про це свідчить скарга болгар-
городників, написана на початку 1929 р., 
спрямована до Комісії у справах національних 
меншин при Харківському окружному вико-
навчому комітеті, яка мала наступний зміст: «С 
давних времен мы проживаем в городе Харь-
кове, занимаемся огородничеством на землях, 
арендуемых от Харьковского комхоза на раз-
ные короткие сроки. И в настоящее время мы 
заключили с Харьковским комхозом арендные 
договора на аренду огородных участков земли 
в разных частях города под устройство огоро-
дов. Несмотря на то, что срок нашим догово-
рам еще не истек, мы получили предписание о 
прекращении нами на этих участках какой-
либо работы на том основании, что участки 
наши предлагаются к сдаче другим арендато-
рам. Такое требование не только ни на чем не 
обосновано, но противоречит и закону и дого-
вору, грозит нам полным разорением, а нас до 
70 едоков трудящихся, грозит городу остаться 
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без культивируемых продуктов, коим мы сна-
бжаем кооперативы, а городу без культурно 
устроенных огородов» [8, арк. 145]. 

Але скарга болгар не була позитивно розг-
лянута органами місцевої влади. Про це свід-
чить рішення Харківського окружного вико-
навчого комітету від 31 липня 1929 р. про те, 
щоб залишити скаргу Болгарської артілі «без 
задоволення» [10, арк. 39]. 

Слід зазначити, що у 20-х – на поч. 30-х рр. 
ХХ ст. основним постачальником сільськогос-
подарської продукції до міста Харкова було 
створене ще у 1922 р. Харківське губернське 
акціонерне товариство Хаторг, яке мало влас-
ну плодово-овочеву мережу роздробленої тор-
гівлі [16, с. 145]. Товариство проводило оптові 
закупівельні операції у сільській місцевості, 
активно співпрацюючи з болгарами-город-
никами. Диструктивна політика органів міс-
цевої влади по відношенню до болгарських 
селян привела до перебоїв у постачанні горо-
дини у столицю республіки та через мережу 
Хаторгу. 

Про цей факт свідчить інформаційна довід-
ка Харківської міської ради від 19 липня 
1931 р. «про перебіг кампанії постачання го-
родиною м. Харкова». У цьому документі за-
значалося, що «…Хаторг не підготувався як 
слід до постачання городиною… Хаторг має 
прикріплені радгоспи, що повинні постачати 
його городиною. Треба відзначити, що спра-
вами з политтям городини в радгоспах і на 
сьогоднішній день знаходиться в незадовіль-
ному стані. Місцеві організації не завжди ста-
ють на допомогу радгоспам і колгоспам в об-
робці городини. Так, наприклад, Мало Дани-
лівська сільрада не дала дозволу болгарській 
артілі на найом робочих рук, мотивуючи тим, 
що артіль «все повинна власними руками об-
робляти», через що затрималась доставка го-
родини для Хаторгу» [7, арк. 81]. 

Підсумовуючи вищенаведене, можна зро-
бити висновок про те, що політика радянської 
держави у період впровадження непу призве-
ла до фактичного відродження болгарських 
сільськогосподарських артілей на сході та пів-
дні України. Цьому сприяли відповідні урядові 
постанови та рішення виконавчих органів міс-
цевої влади. Але в умовах згортання непу, коли 
більшовицький режим розпочав політику су-
цільної колективізації, пов’язану з ліквідацією 
приватних господарств, болгарські сільського-
сподарські артілі, що діяли біля міст і містечок 

України почали потерпати від заборони вико-
ристання найманої праці, значного підвищен-
ня податків, безпідставного скасування орен-
дних договорів, свавілля чиновників з органів 
місцевої влади. 

У таких умовах артілі припиняли свою дія-
льність, а їх робітничі колективи змушені були 
вступати до місцевих колгоспів і радгоспів. 
Таким чином, можна стверджувати, що на по-
чатку 30-х рр. ХХ ст. всі артілі болгар-
городників, які до цього часу зарекомендували 
себе як ефективні господарі, поступово при-
пинили свою діяльність на території України. 
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The Policy of the Soviet State Concerning Bulgarian Gardeners (the 20’s – early 30’s of the 20th century) 
 

The paper analyzes the policy of the Soviet state concerning Bulgarian gardeners in the 20s – in the early 30s of the 20th cen-
tury. Bulgarian-gardeners were a specific category of peasantry living near the cities such as Kyiv, Kharkiv, Odessa, Melitopol, 
Lugansk, Yuzivka, Yekaterynodar on the territory of the Russian Empire and were engaged in the supply of agricultural products 
to the abovementioned places. The establishment of Soviet power on the territory of Ukraine negatively influenced the state of 
the multinational peasantry, including Bulgarian-gardeners. That happened because of the implementation of the War Commu-
nism policy, associated with the introduction of a food appropriation system (prodrozkladka) and a prohibition on market trade. 
But there were cases when the local authorities in certain regions of Ukraine, in particular in Donbas, allowed Bulgarians to 
work freely on the land. This was due to the fact that the workers of mines and enterprises were extremely suffering from a lack 
of food. For the support of their activity, the charter of the production, commercial and industrial co-operative of gardeners was 
adopted. The situation of the Bulgarian peasants changed after the introduction of the New Economic Policy at the 10th Con-
gress of the Russian Communist Party (Bolshevik) in March 1921. Then, to supply the urban population of Ukraine with agricul-
tural products and improve the material position of producers, the authorities began to adopt appropriate regulations. In par-
ticular, on August 7, 1921, a decree «On the Organization of Bulgarian Garden Artels» was issued, signed by the Chairman of the 
Council of People's Commissars of the Ukrainian SSR Kh. Rakovsky. The decree contributed to the fact that the Bulgarians had 
got the right to lease the land, to conclude contracts for the supply of products with various trade organizations, in particular, 
Khatorg, to hire workers. But with the establishment of the policy of nation-wide collectivization, the state and its executive bod-
ies began, through various prohibitions, to facilitate the gradual elimination of Bulgarian-gardeners farms throughout the re-
public. 
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У статті зроблена спроба комплексного висвітлення політики радянського керівництва щодо матері-

ально-технічного забезпечення українського села при інтенсифікації сільського господарства Української 
РСР у 1960-80-і роки. Розглянуто основні напрями аграрної політики держави, наголошено на досягненнях і 
прорахунках керівництва. Як висновок, зазначено, що аграрна політика радянської держави у питаннях 
організації господарювання на селі, мала досить багатовимірний характер. Натомість негативом було 
те, що абсолютно більша частина директив не знаходила своєї матеріалізації, не була реалізована, й от-
же, була малорезультативною.  

Ключові слова: українське село, УРСР, матеріально-технічне забезпечення, сільське господарство, аг-
рарна політика 

 
Проблеми українського села перебувають у 

центрі діяльності сучасних політичних партій, 
рухів, громадських організацій. Ці проблеми 
привертають увагу істориків, економістів, со-
ціологів. Звичайно, на сьогоднішній день, на 
відстані певного часу, минуле нашої країни 
зображується зовсім в іншому світлі, ніж коли 
існував тотальний ідеологічний пресинг. Су-
часні дослідження суспільствознавців харак-
теризуються новими підходами щодо оцінки 
економічно-соціальних і культурно-освітніх 
процесів на селі, спотворених тоталітарною 
системою.  

Упродовж усієї історії тоталітаризму лейт-
мотивом аграрної політики КПРС була щонай-
вища експлуатація сільського господарства та 
непаритетне, другорядне його становище по-
рівняно з промисловістю [10, с. 17]. Аграрний 
сектор економіки розглядався лише як поста-
чальник сільськогосподарської продукції – 
продовольства та сировини. Фактично не 
здійснювався раціональний продуктивний 
пошук оптимальних форм організації сільсь-
когосподарського виробництва.  

Висвітлення питань, пов’язаних із політи-
кою державного керівництва у сфері матеріа-
льно-технічного постачання є актуальним, 
особливо для відтворення цілісної реальної 
картини історії українського села 1960-80-х 
років. Актуальність обраної теми визначається 
ще й тим, що у ній порушуються проблеми аг-
рарного стану економіки у селі, повсякденного 
життя селян, висвітлюються форми та методи 
тоталітарної системи, її здобутки та прорахун-
ки, розуміння й аналіз яких сприятимуть вдо-

сконаленню управління діяльності органів 
влади у створенні благополуччя сучасного 
українця.  

Тема даного дослідження знайшла частко-
ве висвітлення у радянській історіографії, в 
якій з ідеологічних причин, дані, що характе-
ризували політику держави щодо матеріаль-
но-технічного забезпечення аграрного секто-
ру в 1960-1980-ті роки, подавалися вибірково, 
замовчувалися недоліки та наявні проблеми. У 
сучасній історичній науці низка дослідників 
вже зробили спробу переосмислити аграрну 
історію України [1-2; 4-7; 11-12]. Висвітлення 
цього питання на нових методологічних заса-
дах простежується у низці праць С.С. Падал-
ки [9-10], що є необхідним для відтворення 
неупередженої історії українського села в 
означений період. Хоча, здебільшого, питання 
аграрної політики держави розглядаються у 
контексті розвитку всієї аграрної історії Украї-
нської РСР [3; 13-14]. 

Метою даного дослідження є висвітлення 
державної політики щодо матеріально-
технічного постачання аграрного сектору 
Української РСР у 60-80-х роках ХХ ст. Автор 
ставить перед собою наступні завдання: на 
основі джерел проаналізувати основні напря-
ми аграрної політики держави; зупинитись на 
досягненнях і прорахунках; простежити хід 
реалізації постанов та ухвал державних орга-
нів управління у сфері матеріально-технічного 
забезпечення українського села. 

Однією з причин зміщення М. Хрущова з 
посад першого секретаря ЦК КПРС і голови 
Ради міністрів СРСР був крах його аграрної по-
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літики. У 1965 р. в Україні збитковими були 
майже 4 тис. колгоспів або 42% [3, с. 479]. Сіль-
ськогосподарська галузь залишилася непро-
дуктивною, незважаючи на здійснення у 
1962 р. підвищення заготівельних і роздрібних 
цін на м’ясо-молочну продукцію. 

Такий стан сільського господарства зумов-
лював необхідність перегляду аграрної полі-
тики. Вже 24 березня 1965 р. на Пленумі 
ЦК КПРС Л. Брежнєв наголошував на потребі 
швидкого виправлення помилок, допущених у 
сільському господарстві та на використанні 
матеріальних і моральних стимулів у розвитку 
виробництва; на рішучій зміні методів роботи; 
на покінченні з суб’єктивізмом у роботі. 

Виробництво сільськогосподарської проду-
кції здійснювало близько 10780 колективних і 
державних аграрних підприємств. Фактично 
третина продукції вироблялася в індивідуаль-
ному секторі. У господарському користуванні 
було 30,6 тис. га орних земель, утримувалося 
34,3 тис. голів ВРХ, свиней, овець, 20,6 тис. го-
лів птиці. У середньому колективні господарс-
тва виробляли близько 30,5 тис. т зернових, 
43,8 т цукрових буряків, 6,4 тис. т овочів, 
1,2 тис. т м’яса і сала, 10,3 тис. т молока, 
1,7 млрд. шт. яєць [8, с. 272]. 

ЦК Компартії України як «бойовий загін 
КПРС» й уряд республіки не мав самостійної 
аграрної політики, а керувався у цьому питан-
ні установками КПРС. Тому всі рішення з про-
блем діяльності аграрного виробництва та 
села взагалі, приймалися державними органа-
ми, ЦК КПУ розглядав відповідно до рішень 
ЦК КПРС і формував лінію їх виконання зале-
жно до умов республіки [9, с. 22]. 

60-80-ті рр. ХХ ст. стали періодом прийнят-
тя значної кількості партійно-державних рі-
шень з різних питань господарювання та жит-
тя на селі. Тільки за 1965-1970 рр. відбулося 
п’ять пленумів ЦК КПРС і стільки ж пленумів 
ЦК КПРС, присвячених винятково питанням 
життєдіяльності села. З цих проблем було 
прийнято на союзному рівні 28, республікан-
ському – 23 спільних постанов ЦК та уряду, 
25 постанов уряду СРСР, близько 40 рішень 
уряду УРСР. 

Новою аграрною політикою, розробленою у 
березні 1965 р., передбачалося багато заходів 
для перерозподілу національного доходу на 
користь сільського господарства, використан-
ня економічних методів для розвитку аграр-
ного сектору, інтенсифікації колгоспно-
радгоспного виробництва та розв’язання соці-
альних проблем на селі. 

Період реформаторської діяльності партії 

та держави на селі можна поділити на два ета-
пи. Перший – з жовтня 1964 р. до 1971 р. – ха-
рактеризувався масштабністю й інтенсивніс-
тю у галузі сільського господарства, пошуком 
динамізму, поступом та ефективністю. Друго-
му етапу – з 1977 р. до листопада 1982 р. – вла-
стиве помітне послаблення новаторських пра-
гнень, консервація принципів і форм управ-
ління сільськогосподарським виробництвом, 
розроблених у березні 1965 р. [11, с. 265]. 

З початку 1970 р. сільськогосподарські 
плани України, як і СРСР, за більшістю показ-
ників не виконувалися. Однак засоби масової 
інформації широко пропагували досягнення 
сільськогосподарського виробництва. Мета 
зводилася до того, щоб підтримати у селянст-
ва трудову активність, почуття патріотизму, 
відданості соціалістичній ідеї, ще більше утве-
рдити дух упевненості в завтрашньому дні. 

У багатьох дослідженнях істориків, еконо-
містів, аграріїв стверджується про велике зна-
чення постанови березневого (1965 р.) плену-
му ЦК КПРС «Про невідкладні заходи щодо да-
льшого розвитку сільського господарства». 
Сам пленум представлено як подію епохаль-
ного значення. Зовсім не згадано постанову 
лютневого (1964 р.) пленуму ЦК КПРС «Про 
інтенсифікацію сільськогосподарського виро-
бництва на основі широкого застосування до-
брив, розвитку зрошення, комплексної механі-
зації та впровадження досягнень науки і пере-
дового досвіду для найшвидшого збільшення 
виробництва сільськогосподарської продук-
ції» [14, с. 45]. 

Проте вказані постанови не лише схожі за 
змістом. У постанові березневого (1965 р.) 
пленуму ЦК КПРС майже дослівно повторю-
ються положення лютневого (1964 р.) плену-
му ЦК КПРС про суть аграрної політики на 
найближчий період. Зокрема про те, що най-
важливішим завданням партії та народу є по-
дальше прискорення зростання сільського го-
сподарства, значне збільшення виробництва 
сільськогосподарської продукції, здешевлення 
її вартості та забезпечення рентабельності всіх 
галузей виробництва. 

Майже ідентичними були і контрольні ци-
фри, які містилися у вказаних документах. Ві-
дмінність полягала лише у тому, що лютневий 
(1964 р.) пленум ЦК КПРС відбувся, коли ген-
секом ще був М.С. Хрущов, а березневий 
(1965 р.) прийняв постанову з доповіді генсека 
Л.І. Брежнєва. Це яскравий приклад, по-перше, 
прояву суб’єктивізму в діяльності КПРС і, по-
друге, те, що вже у цей час була відсутня спра-
вді конструктивна політика виведення сільсь-
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кого господарства з кризи [14, с. 45]. 
У 1970-80-ті роки управлінський апарат ро-

зширився до таких меж, що загальна кількість 
наглядачів за селом сягнула майже мільйона, у 
республіці – більше двохсот тисяч чоловік. 
Здавалося, така чільна увага до села дає пози-
тивні результати. У 1965 р. колгоспам надано 
право мати власні поточні рахунки у банках. З 
кожним роком зростала фінансова підтримка 
аграрного сектору. За 1960-1980 рр. сума дов-
гострокових кредитів зросла у 5,8 рази й дося-
гла 734 млн. крб. [1, с. 155]. 

У пориві запозичення зарубіжного досвіду 
здійснювалася спроба інтеграції сільського 
господарства і переробної промисловості – 
утворюється агропромисловий комплекс 
(АПК). У 1982 р. формуються районні підпри-
ємства для переробки сільгосппродукції, сис-
теми агрохімії, заготівельників, ремонтників 
тощо. Проте невдовзі з’ясувалося, що така рео-
рганізація не дала бажаного ефекту, а видатки 
на утримання управлінських структур лягли 
новим тягарем на сільськогосподарське виро-
бництво. Нові управлінські моделі виростали з 
існуючої командно-адміністративної системи. 

У 1960-80-ті роки сільське господарство 
УРСР розвивалося з великими труднощами. 
Певні досягнення в аграрному секторі не змі-
нили його статусу як найбільш економічно 
слабкої, занедбаної ланки господарського ор-
ганізму. У 1970-1985 рр. на 57,3% знизилася 
фондовіддача. Відбувалося на 35-150% подо-
рожчання техніки, будівельних матеріалів, 
нафтопродуктів, що постачалися сільському 
господарству. Продуктивність рослинництва 
та тваринництва була у 2-3 рази нижча, ніж в 
економічно розвинених країнах [13, с. 447]. 

На вересневому пленумі ЦК КПУ (1974 р.) 
перед господарниками було поставлене за-
вдання: додатково розширити посіви зерно-
вих на 1 млн. га та довести їх загальну площу 
до 17, 7 млн. га [16, с. 32]. Унаслідок цього рі-
шення зернові культури почали сіяти у повні-
стю непридатних для цього зонах – поліських, 
гірських і передгірських. Під плуг ішло буква-
льно все. 

У період, який взятий до розгляду, значна 
кількість політичних рішень була спрямована 
на розвиток і посилення хімізації сільськогос-
подарського виробництва. Виконання планів 
із хімізації у низці випадків перетворювалася у 
самодостатній чинник. Оскільки він носив по-
літично-стратегічний характер, то часто гони-
тва за «цифрою» у хімізації була навіть важли-
вішою, ніж отримання реальної віддачі від неї. 

Березневий (1970 р.) пленум ЦК КПУ затве-

рдив заходи для розвитку тваринництва рес-
публіки. Основою піднесення галузі оголошу-
валося зміцнення кормової бази та механізація 
виробничих процесів. У рішеннях липневого 
(1970 р.) пленуму ЦК КПУ визначалося, що од-
ним із головних і першочергових завдань у 
справі прискореного розвитку сільського гос-
подарства є зміцнення його матеріально-
технічної бази [10, с. 22]. 

У січні 1974 р. Компартія оголошує новий 
курс аграрної політики – всебічна інтенсифі-
кація сільського господарства. Вважається, що 
існуюча організаційна структура виробництва 
вже не відповідає рівню розвитку продуктив-
них сил і тому вичерпала себе. Ключовим за-
вданням стає спеціалізація господарств та 
концентрація виробництва. Було заплановано 
розробити програму, яка б визначала оптима-
льні розміри спеціалізованих господарств і 
націлювала на створення міцної кормової бази 
шляхом розвитку польового кормовиробниц-
тва, нарощення потужностей комбікормової 
промисловості, будівництва ферм і комплексів 
для виробництва молока та м’яса. 

У 1978 р. партійно-державне керівництво 
вдається до спроби вплинути на сільськогос-
подарське виробництво через систему адміні-
стративно-директивних важелів. У липні 
ЦК КПРС і ЦК КПУ провели пленуми, на яких 
обговорювалося питання «Про подальший ро-
звиток сільського господарства». Вони були 
названі історичними, а їх постанови за значен-
ням прирівнювалися до рішень березневого 
(1965 р.) Пленуму. 

Пленум ЦК КПУ констатував «великі досяг-
нення» сільського господарства, здобуті про-
тягом останнього десятиліття. 1968-1978 рр. 
характеризувалися як період, коли партія ба-
чила «своїм першочерговим завданням» зміц-
нення матеріально-технічної бази сільського-
сподарського виробництва «шляхом приско-
рення темпів механізації, хімізації, меліорації 
земель, комплексного розвитку галузі». У сіль-
ське господарство республіки було спрямова-
но 45 млрд. крб. субсидій. 

Оцінюючи здобутки сільського господарст-
ва, партійно-державне керівництво відносило 
досягнуте цілком на свій рахунок; про недолі-
ки ж говорилося опосередковано як про таке, 
що начебто не залежало від волі верхів. На-
справді ж у другій половині 1970-х років дер-
жава втрачала контроль над процесами в еко-
номіці. Кількість збиткових господарств у рес-
публіці до загальної кількості колгоспів і рад-
госпів у другій п’ятирічці зросла з 14,4% до 
39%. На кінець 10-ї п’ятирічки на розвиток 
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сільського господарства було спрямовано 
25,2 млрд. крб. капітальних вкладень, що на 
18,6% більше, ніж у попередній п’ятирічці [15, 
арк. 36-38]. Але це не врятувало ситуацію. 

Наприкінці 70-х років ХХ ст. погіршилася 
продовольча ситуація. Попит на основні про-
дукти харчування зростав швидше, ніж їх ви-
робництво. На ХХІV з’їзді КПРС у лютому 
1981 р. було ухвалено рішення про розробку 
Продовольчої програми, яка б ґрунтувалася на 
принципах пропорційності та збалансованості 
розвитку агропромислового комплексу. Упер-
ше в новітній історії України йшлося про необ-
хідність зв’язку між виробництвом сільського-
сподарської продукції та галузями її перероб-
ки. 

У травні 1982 р. пленум ЦК КПРС затвердив 
«Продовольчу програму СРСР на період до 
1990 р. і заходи по її реалізації». Вона виявила-
ся генеративним документом, дев’ять розділів 
якого зафіксували: основні підсумки та за-
вдання розвитку АПК, удосконалення матері-
ально-технічної бази, забезпечення транспор-
том, тарою, виробництво основних видів про-
довольства, посилення ролі науки у реалізації 
продпрограми, поліпшення соціально-побуто-
вих умов життя на селі, підвищення ефектив-
ності діяльності сільгосппідприємств, розви-
ток економічних зв’язків із зарубіжжям [14, 
с. 49]. На листопадовому (1982 р.) Пленумі 
ЦК КПУ Продовольчу програму Української 
РСР було схвалено. 

Продовольча програма передбачала протя-
гом 10 років збільшити основні виробничі фо-
нди сільського господарства України у 
1,5 рази, енергетичні потужності господарств – 
у 1,6 рази, поставки міндобрив – у 1,7 рази. Але 
ні в союзних партійних рішеннях, ні на плену-
мі ЦК КПУ не йшлося про відповідні ресурси, 
необхідні для здійснення програми. Відпові-
дальні за цю справу інстанції мали керуватися 
вказівкою ЦК КПРС, що у процесі розробки рі-
чних і п’ятирічних планів Держплану необхід-
но вишукувати додаткові ресурси. Отже, реа-
льна матеріальна база під продовольчу про-
граму не підводилася. Разом із тим висловлю-
валися сподівання, що вона дасть змогу скоро-
тити імпорт продовольства, бо «керівники де-
яких держав намагаються використати зви-
чайні економічні операції на кшталт продажу 
нам зерна як засіб тиску на нашу країну» [7, 
с. 98-99]. 

У програму поряд із господарськими пи-
таннями були включені великомасштабні за-
ходи із соціальної перебудови села, розвитку 
агросервісу, виробничої та соціальної інфра-

структури. Цей комплекс заходів насправді 
передбачав повернення сільського господарс-
тва у бік інтенсивного розвитку. У деяких ра-
йонах прагнення «запрограмувати» всі напря-
ми соціально-економічного розвитку села бу-
ли настільки великими, що загальна кількість 
програм тут сягала декількох десятків. Дещо 
більша кількість програмних розробок, порів-
няно з іншими областями, налічувалася на 
Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині та 
в інших областях [12, с. 67]. 

Однак ці рішення, як і намагання реалізува-
ти Продовольчу програму, істотних наслідків 
не дали. Посилилося безгосподарське викори-
стання землі. Уже на осінь 1982 р. далися взна-
ки труднощі у досягненні накреслених про-
грамою завдань. У жовтні 1982 р. на пленумі 
ЦК компартії України В. Щербицький повідо-
мив членам ЦК, що генсек звертає увагу на по-
вільні зміни в аграрному виробництві, закли-
кає «застрахувати наше сільське господарство 
від неврожаїв, домогтися щорічних високих і 
стабільних зборів зерна», зробити все, щоб 
«доля Продовольчої програми не визначалася 
примхами погоди» [17, арк. 14]. 

У лютому ХХVІІ з’їзд КПРС закріпив курс 
партії на перебудову. Намічені плани передба-
чалося здійснити за 15 років, але по суті нічого 
нового в економічну сферу вони не вносили. 
З’їзд Компартії України затвердив всі програ-
мні проекти документів ХХVІІ з’їзду відповідно 
до республіки. Однак, у березні 1987 р. на пле-
нумі ЦК КПУ зазначалося, що ніяких позитив-
них змін в аграрній сфері так і не сталося. 

Отже, аграрна політика радянської держави 
у питаннях організації господарювання на селі 
мала досить багатовимірний характер. Та не-
гативом було те, що абсолютно більша части-
на директив не знаходила своєї матеріалізації, 
не була реалізована, а отже, була малорезуль-
тативною, не приносила належної віддачі. 

Керівництво країни показувало свою безго-
сподарність перед проблемами села, нововве-
дення не спрацьовували. Нав’язування з 
центру форм і методів роботи не відповідало 
можливостям виробників. 

Набір інструментів, за допомогою яких ке-
рівництво республіки намагалося покращити 
й інтенсифікувати сільське господарство, ви-
явився вкрай бідним і зводився до створення 
нових і модернізації старих адміністративних 
методів, за допомогою яких командно-
адміністративна система намагалася домогти-
ся від колгоспів і радгоспів збільшення вироб-
ництва продукції. 

Постанови приймалися без попередньої на-
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укової підготовки, за принципом «спроб і по-
милок»: спочатку ухвалювалося політичне рі-
шення, потім щось перевірялося на практиці і 
вже потім усе це відшліфовувалось і підганя-
лося під потрібні нормативи. 
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State Leadership Policy in the Field of Material and Technical Support of Ukrainian Village  
(60s-80s of the 20th century) 

 
The paper attempts to comprehensively uncover the policy of the Soviet leadership regarding the material and technical sup-

port of Ukrainian village under the intensification of the Ukrainian SSR agriculture in the 1960s – 80s. The main directions of the 
state policy are considered, and the achievements and faults of the government are emphasized. The author has set himself the 
goal to analyze the agrarian policy of the government in a certain period and to clarify its role in the intensification of agricul-
ture. 

The 60s-80s of the twentieth century became the period of adoption of a significant number of party-state decisions on vari-
ous issues of village management and life. The agrarian sector of the economy was considered only as a supplier of agricultural 
products – food and raw materials. In fact, there was no rational, productive search for optimal forms of agricultural production 
organization. Throughout the whole history of totalitarianism, the key-note of the agrarian policy of the CPSU was the highest 
possible exploitation of the agricultural sector and its not equal, secondary position as compared with the industry. 

It is concluded that during the 60s – 80s of the twentieth century the state had not managed to raise the social significance of 
peasant work. The implemented measures were of halved nature and were not supported by the necessary material factors. The 
agrarian policy of the Soviet state concerning the organization of agriculture was of a quite complicated character. But not posi-
tive was the fact that most of the directives did not find their materialization, were not implemented, and therefore, were ineffec-
tive, and did not bring a proper profit. The country's leadership showed its mismanagement concerning the problems of the vil-
lage, the innovations did not work. The forced from above forms and methods of work did not meet the capabilities of the pro-
ducers. The governmental decrees were issued without a prior scientific background, on the principle of «trial-and-error»: firstly 
a political decision was made, then something was tested in practice, and then all that was polished and adjusted to the required 
standards. 
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У статті досліджується соціальне життя Давнього Риму на основі римського сексуального мистецт-

ва. Основна увага зосереджена на фресковому живописі із зображеними на ньому різними видами стате-
вого акту. Проведений багатоаспектний порівняльний аналіз писемних і візуальних джерел, на основі яко-
го висвітлено низку важливих питань пов’язаних з повсякденним життям давніх римлян. Дослідником 
встановлена морально-етична парадигма давньоримського соціуму: суспільні норми та стигми. 

Ключові слова: Давній Рим, сексуальне мистецтво, гендер, морально-етичні норми, повсякденне 
життя 

 
Сексуальне мистецтво займало важливе мі-

сце у житті Стародавнього Риму та доволі час-
то зустрічалось у різноманітних локаціях міст: 
від приватних жител до терм і лупанарів. Візу-
альні сюжети мали більш вільний характер у 
порівнянні з писемними. Художники зобража-
ли сексуальні практики, які суперечили мора-
льно-етичним нормам встановленим римсь-
кою елітою.  

На сучасному етапі історіографії означена 
тематика ще не була предметом спеціального 
дослідження, хоча частково розкрита у працях 
таких зарубіжних дослідників як Майкл Грант, 
Джон Кларк і Джуліана Якобеллі.  

Одним з перших дослідників римського се-
ксуального мистецтва був Майкл Грант, до-
сить відомий британський антикознавець [7]. 
Він досліджує витвори римського сексуально-
го мистецтва у деталях, підкреслюючи елеме-
нти композицій, стилю, походження, а також 
міфологічні та реальні впливи, які надихнули 
на їх створення. Звісно, це дослідження цікаве 
для нас більш як каталог зображень, і в ньому 
ми не побачимо іконографічного аналізу, або 
сучасних мистецтвознавчих підходів.  

Більш вузьку тематику зачіпає італійська 
дослідниця Луціана Якобеллі та її монографія 
«Еротичні зображення Приміських терм Пом-
пей» [10]. Дана монографія спрямована на 

аналіз еротичного давньоримського живопису 
Приміських терм. Класифікуючи помпейський 
живопис даного характеру, його зазвичай ви-
ривали з культурного контексту та викорис-
тання, в якому він був народжений. Вона ж ви-
діляє його контексти: гумористичний, сатири-
чний, релігійний чи просто як природній ком-
понент життя. Це є досить новим й у автора ми 
бачимо іконографічне читання кожної сцени, а 
не просто опис зображень.  

Ключовим та оригінальним дослідженням 
сексуального мистецтва є праця американсь-
кого дослідника Дж. Кларка «Дивлячись на 
любовну конструкцію сексуальності в римсь-
кому мистецтві, 100  р. до Р.Х. – 250 р. після 
Р.Х.» [2]. У ній він робить спроби пояснити, яке 
місце еротичні теми і предмети займали у світі 
стародавнього римського мистецтва, й як за-
галом вони були розцінені суспільством, який 
вплив мали на нього. Він пропонує цікаві рі-
шення й інтерпретації про функціонування 
художніх сексуальних об’єктів, як звичайної 
частини повсякденного життя, на всіх етапах 
римського суспільства, підтверджуючи рете-
льно вивченими матеріалами з археологічних 
розкопок: від приміських терм Помпей до фра-
гментарного скляного посуду придбаного Му-
зеєм Метрополітеном у 1995 році. 

Стаття ґрунтується на широкому спектрі 
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літературних і візуальних першоджерел. Серед 
яких яскраво презентований як сатиричний 
жанр (Луцилій «Сатири», Ювенал «Сатири», 
Горацій «Бесіди»), так і ліричний (Катулл 
«Книга віршів», Проперцій «Елегії», Тібулл 
«Елегії»). Особлива увага зосереджена на «Епі-
грамах» Марціала, в яких ми бачимо римську 
дійсність і практики звичайних людей. Він 
описує те що бачить: ненаситні жінки, гидкі 
розпусники, мисливці за спадком та інше. Не 
менш важливим для розуміння даної пробле-
матики є праці Овідія «Мистецтво кохати» та 
«Метаморфози». Також автор звертається до 
анналів (Тіт Лівій «Історія Риму від заснування 
міста», Тацит «Аннали») й ораторських промов 
(Сенека «Висловлювання ораторів і риторів, 
аналіз робіт, художні засоби» та Цицерон «Про 
оратора»). Надзвичайно цікавим є епіграфіч-
ний пласт, який дозволяє краще зрозуміти со-
ціальне та культурне відношення суспільства 
до сексуальності та даного типу мистецтва. 
Найбільше значення для дослідження має IV 
том, що містить настінні надписи Помпеїв, Ге-
ркуланума та Стабій (1871). 

Метою статті є комплексний аналіз суспі-
льного життя давніх римлян на прикладі зо-
бражень сексуального характеру. Відповідно 
до визначеної мети дослідження поставлені 
наступні завдання: визначити значення та мі-
сце сексуального мистецтва у житті Давнього 
Риму; окреслити табу та норми у римській мо-
рально-етичній парадигмі; з’ясувати гендерні 
ролі та стереотипи давньоримського суспільс-
тва, які знайшли відображення у візуальних 
сюжетах; дослідити репрезентацію сексуаль-
них символів та образів на римському фреско-
вому живописі. 

Сексуальні практики між індивідами чітко 
регулювалися соціумом відповідно віку, статі 
та стану. Згідно цього існував чіткий поділ на 
нормальні та девіантні дії у статевому акті. 
Дана стратифікація базувалась на сексуально-
сті вільного чоловіка (vir) та протиставленні її 
іншим членам суспільства. Як свідчать латин-
ські автори, порушення схеми призводило до 
соціального неприйняття та сорому 
(infamia) [8, р. 228]. Між тим візуальні джерела 
презентують кардинально інші сюжети – на 
яких пари вчиняють заборонені дії під час сек-
су.  

На вершині девіантних статевих практик 
були оральні: cunnilingus (кунілінгус) та fellatio 
(феляція). Кунілінгус займав перше місце, 
оскільки передбачав задоволення жінки без 
допомоги чоловічого статевого органу, що не 
приймалось маскулінним римським суспільс-

твом. Окрім того рот був для римлян не тільки 
органом, який дозволяв вживати їжу, але й за-
собом ствердження громадянського права – 
висловлення публічного слова (Har. 59; 
Dom. ХV; Cic. Phil. XI. 5; Verr. ІІ.3.9; 23., Sen. 
Ep. LXXXVII.16). Той хто використовував його 
для сексуальних задоволень робив себе нечес-
тивим. Ця людина доволі часто ставала 
об’єктом знущань у поетів: Марціала, Катулла 
й Ювенала (Catul. LXXX; Mart. III. 77.5-10, 10.22, 
12.5; Juven. IX. 3-4). Це образи – Зама, Постума, 
Бетіка Галла (Мart. Epigr. II. 21, 61, III. 81, V. 67, 
ХI. 47, 61, 95). Тому, як бачимо, латинські дже-
рела свідчать про те, що у даній оральній 
практиці брали участь лише нижчі та маргіна-
льні елементи суспільства.  

Звертаючись до римського сексуального 
мистецтва частіше за все спостерігаємо куні-
лінгус як частину взаємного статевого акта у 
варіації позиції 69 (Рис. 1) [2, р. 224]. Зобра-
ження ж в якому оральна практика виступає 
окремим видом сексуальних насолод для жі-
нок доволі рідкісне. Доцільним буде звернути 
увагу на фреску з Приміських терм Помпей 
(Рис. 2). На ній зображена оголена жінка, тіло 
якої художник зобразив таким чином, щоб 
увага глядача приверталась саме до неї. Вона 
має коротке хвилясте волосся, що на той час 
було модним серед помпейських жінок [5, 
р. 55]. Біла стрічка на лобі – vittae свідчить про 
те, що вона не низького соціального статусу, а 
є матроною (Serv. Aen. X. 538; Ovid. Ars Am. I. 31-
34, Tr. II. 247-250, Rem. 386.93; Propert. IV. 11. 
33-35). Окрім того на її оголеному тілі багато 
прикрас: браслет на нозі й руці та довгий зо-
лотий ціпок. Останній аксесуар був менш по-
ширеним і зазвичай вказував на високий ма-
теріальний статус людини [14, р. 114]. Зігну-
тий чоловік на зображенні здається незнач-
ним. Він набагато менший, аніж жінка, ще й до 
того згинається перед нею для початку ораль-
ної практики.  

Виникає питання, якщо даного роду насо-
лоди вважаються забороненими для поважних 
членів суспільства, то чому на цій фресці зо-
бражена жінка елітного стану? Серед дослід-
ників з даного приводу розходяться думки. 
Більшість вчених робить акцент на тому, що 
зображення виконане у гумористичному руслі 
– задля розваги та захисту римлян у термах [3, 
р. 153]. Вони апелюють до зміни ролей, адже 
навіть чоловік на ній, ніби спеціально зобра-
жений більш маленьким і смішним у порів-
нянні з жінкою [10, р. 45]. Проте ми вважаємо, 
що такі практики були доступні для різних 
категорій населення.  
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З даного приводу звернемось до епіграфіч-
ного пласту. Декілька графіті з Помпеїв, нада-
ють нам певну інформацію, щодо плати за ку-
нілінгус. «Glyco cunnum linguit A II; Maritimus 
cunnum linget A III virgines admittit» (CIL 
IV 3999, 8940). Отже, Гліко може виконати да-
ну практику за два асси, а Маріцімус за три, що 
було дійсно невеликою сумою на той період. 
Такого роду інформація також фігурує у кар-
мінах Катулла (Catul. XXXIX, LXXVIIIb, XCVII, 
XCIX). Враховуючи це, вірогідним є те, що жін-
ки досить часто наймали для орального сексу 
хлопчиків-повій до яких вживався термін os 
impurum (брудний рот) або cunnilinctor (Mart. 
I. 77). Таким чином, ми приходимо до виснов-
ку, що чоловік зображений на фресці не є vir 
(справжній вільний римлянин та чоловік ви-
сокого статку) і це не пара у шлюбі (Aus. Epigr. 
LXXVIII). Та не дивлячись на відразу, яку опи-
сували літературні джерела, даного роду 
практика існувала та нею могли користува-
тись матрони, ігноруючи суспільні заборони. 

Як і кунілінгус, феляція була актом підко-
рення для того чи тієї, хто його здійснювали 
fellator чи fellatrix (CIL IV 9228). Ця оральна 
практика так само осоромлювала рот і робила 
його брудним. Вона предмет жарту у багатьох 
римських джерелах, особливо епіграмах Мар-
ціала (Мart. II. 8, II. 20, II. 77, III. 2, IV. 72, IX. 15, 
XII. 54). Якщо чоловік займав активну роль у 
даному акті, то він автоматично підлягав фе-
мінізації, адже дозволяв статевому органу 
проникнути у нього, відкидаючи свою маску-
лінність. Погроза примусити до irrumare (Catul. 
XI. 8) була образою, яка порушувала цілісність 
vir. 

Сцени феляції у римському мистецтві є 
менш поширеними ніж у Давній Греції. Вихо-
дячи з цього, цікавим для аналізу є зображен-
ня з приміських терм Помпеїв – на якому жінка 
виконує дану практику (Рис. 3). Одразу можна 
відзначити, що це повія, яка відповідає за ви-
конання цієї сексуальної послуги. Адже феля-
ція несумісна із заплідненням, тому для неї 
легко було використовувати жінку легкої по-
ведінки або рабиню [13, р. 43-44]. Епіграфіч-
ний пласт також надає багаточисельні екзоти-
чні імена представниць оральних послуг: 
Methe, Pyris, Amarillis, Nymphii (CIL IV 1389, 
1510, 4158, 4434). Не дивлячись на це, деякі 
дослідники апелюють до сорокової епіграми 
Марціала, що розповідає про матрону Філені-
ду, яка дає своєму чоловіку Діодору обіцянку 
про те, що вона зробить йому феляцію, якщо 
він якнайшвидше повернеться додому (Mart. 
IX. 40). Але нам здається, що то скоріш є виня-

ток, аніж типова практика для жінки елітного 
стану. Так, загроза infamia не перешкоджала 
чоловікам шукати задоволення від феляції 
вдома та деяким матронам виконувати її. Про-
те це просто б не посміли афішувати, оскільки 
навіть оральні стосунки з повіями частина 
громадян приховувала. Наприклад, той же епі-
граматист Марціал звертає увагу на чоловіків, 
які хотіли отримати даного виду послугу, але 
не бажали щоб хтось із соціуму про це знав: «У 
цілому місті жоден не скаже, ніби він попра-
цював на Таїді. Чому ж відбою від чоловіків 
вона не має, а вона все чиста? Смоктати вміє» 
(Мart. IV. 84).  

У Давньому Римі стандартний статевий акт 
складався з активної позиції vir (справжнього 
чоловіка) та пасивної жіночої. Сенека пояснює 
це відсутністю у жінки чоловічого статевого 
атрибуту (Sen. Ep. XCV.21). Тому її активність 
розглядається як щось неправильне та проти-
природне. Тим самим для нас цікавими є зо-
браження, де у статевих актах жінка займає 
«позицію зверху». У латинських джерелах зу-
стрічаються різні назви: agitare equum, mulier 
equitans, veliere equo, hectoreus equus та venus 
pendula (Ovid. Ars Am. III, 778; Mart. VII. 91., 
X. 35., 38; Priap. 12.14; Lucr. IV. 1260) (Рис. 4, 5).  

Сюжет такого типу, як не дивно, досить ча-
сто зустрічається у мистецтві Давнього Риму 
та виступає темою обговорення багатьох нау-
кових дискусій. Частина дослідників підкрес-
лює, що це була порівняна емансипація римсь-
кої жінки у порівнянні з грецькою [4, р. 107]. 
Вони апелюють до того, що чоловік, який зна-
ходився у даній позиції був фізично підкоре-
ний і втрачав маскулінність [11, р. 136-137]. 
Проте, щоб спростувати це твердження звер-
немось до поета Овідія, який у «Мистецтві ко-
хання» (поч. I ст. після Р.Х.) робить акцент на 
тому, що жінка повинна отримувати задово-
лення однаково з чоловіком: «Нехай жінка від-
чує сексуальне бажання звільнене із самих 
глибин, і нехай це буде приємно однаково для 
обох…» (Ovid. Ars Am. III. 793-794), «Нещаслива 
та дівчина, для якої це місце дрімає без почут-
тів, у якому жінка та чоловік заслуговують то-
го щоб, бути у захваті…» (Ovid. Ars Am. III. 799-
800) Отже, він наголошує – лише у задоволенні 
вони можуть стати рівними, і аж ніяк не у ста-
тусі. Тому доцільною стає думка, що навпаки – 
у даній позиції жінка повинна більше працю-
вати та задовольняти чоловіка, підкорюючись 
йому [16, р. 53-54]. Таким чином, виходячи з 
аналізу джерельної бази, ми можемо говорити, 
що на зображеннях де домінує жінка справді 
могли бути матрони. Оскільки навіть Овідій 
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писав настанови для різних прошарків суспі-
льства. Підтвердження є й у Горація, Тібулла 
та Марціала (Ovid. Ars Am. I. 10.36, II. 10.35; Mart. 
XI. 104, VII. 18; Tib. I. 9; Hor. Od. II. 12). Окрім того 
зображення були приємними для споглядання 
обох статей. Адже чоловіки насолоджувались 
жіночим тілом, а для жінок створювалась ілю-
зія значущості у суспільному житті. 

Групові статеві практики були поширени-
ми у римському суспільстві. Джерельна база не 
відносить їх до заборонених і свідчить про по-
пулярність серед різних соціальних прошарків 
(Catul. LVI; Propert. IV. 8; Mart. XІІ. 43; CIL 
IV 2450, 9848). Як приклад, звернемось до Све-
тонія, який розповідає про життя імператора 
Тиберія: «Але на Капрі, усамітнившись, він 
дійшов до того, що завів особливі постільні 
кімнати для потаємного розбрату. Зібрані на-
товпами з різноманітних місць дівки та юнаки 
– серед них були ті винахідники жахливої хти-
вості, яку він називав «спінтрія» – навперебій 
злягались перед ним по троє…» (Suet. 
Tib. XLIII). Фреска з Помпейських терм презен-
тує групову практику – два чоловіка та жінка 
(Рис. 6). Найбільш цікавим є ідентифікація чо-
ловіка розташованого посередині та прийма-
ючого анальне проникнення. У Давньому Римі 
законодавчо (Lex Scantinia) регулювались ста-
теві стосунки між вільними дорослими грома-
дянами (Aus. Epig. LXXXIX; Juv. II. 43-48; Suet. 
Dom. VII. 4) [1, р. 559]. Тому ми можемо зроби-
ти висновок, що посередині зображений 
cinaedus – людина, яка відкидає його статеву 
ідентифікацію, одягається жіночоподібно та 
бере участь у діях, які виходять за межі мора-
льного кодексу (Juv. II; Catul. XVI; Cic. In Ver. 
II. 2.192; Phaed. Fab. V. 1.12-18; Pet. Sat. 21, 23; 
Mart. X. 98; Catul. XVI, 29; Suet. Aug. LXVIII; CIL 
IV 1825, 2319b, 4917). Такого роду діяльність 
не є типова для еліти. Тому скоріше за все, ми 
можемо віднести його до нижчого стану – раба 
або вільновідпущеника. Вони визнавались як 
категорія infamia (маргінальна) (Gell. VI. 12., 
Juven. VI. 225-235, 246-264; Mart. VII. 67, 70; Sen. 
Cont. I. 2, 23; Ovid. Metam. IX. 666-797) [9, р. 69]. 
Статус жінки на фресці також ідентифікова-
ний – це повія, або рабиня. Матрона (жінка 
вищого соціального рангу) скоріше за все не 
брала б участь у даного роду статевому акті. 
Адже беручи до уваги шлюбні закони даного 
періоду – сексуальні групові розваги розціню-
вались як зрада чоловіку та суворо карались 
(Dig. XLVIII. 5.15 (14).2). Отже, ми доходимо ви-
сновку, що такого роду практики існували та 
не вважались аморальними для чоловіків 
тільки тоді, коли вони грали активну роль. 

Жіноча еліта частіше за все не брала у них 
участь. 

На противагу вищенаведеним сексуальним 
практикам доцільним буде звернути увагу на 
сексуальність у шлюбних стосунках: між мат-
роною та справжнім римлянином. Для одру-
женої жінки, окрім поцілунку, тільки вагіналь-
ний статевий акт належав до прояву нормаль-
ної сексуальності [6, р. 173]. Ціль шлюбу було 
зачаття і воно проходило зазвичай через кла-
сичні акти. Ніщо не заважало законній парі 
займатись коханням стільки разів скільки він 
її бажав, проте не в заборонених сексуальних 
практиках, згаданих раніше (які пропонували 
повії, рабині та вільновідпущеники). У вагіна-
льному акті чоловік традиційно використову-
вав жінку, щоб отримати задоволення або зад-
ля народження дітей. Досить гарно висвітлює 
статеве шлюбне життя поет Лукрецій, він пи-
ше: «І в хтивих аж ніяк не потребують дружи-
ни рухах. Жінки самі собі зачинати не дають й 
заважають, якщо на хіть чоловіків відповіда-
ють рухом стегон. Цим збивають вони борозну 
з належного шляху плуга, і насіння потік від-
водять від потрібного місця. Ці рухи завжди 
навмисно роблять повії» (Lucr. 1209-1277).  

У даному контексті цікавими є фрески з ві-
лли Фарнезіни. Одна з них презентує сцену 
першої шлюбної ночі (Рис. 7) [2, р. 191]. На зо-
браженні жінка повністю одягнена, а чоловік 
оголений до поясу, його рука знаходиться на її 
стегні. Стає очевидним, що це еліта, адже на 
жінці стола притаманна одягу матрони, а ви-
раз обличчя покірливий і сором’язливий [15, 
р. 53]. Чоловік (pater familias) веде себе як гос-
подар. Друге зображення є більш сміливим. 
Адже жінка відчуває себе більш вільно: оголе-
на до поясу й обіймає чоловіка за шию, щоб 
поцілувати (Рис. 8). Фрески трактуються вче-
ними як історія однієї родини. Перша – про 
цнотливу наречену, інша – переродження її 
вже у сексуального партнера та дружину. З 
інтер’єру кімнати та наявністю хлопчика-раба 
поряд з ліжком (часто зустрічається у даній 
іконографії) вірогідним є те, що на зображенні 
заможна пара [12, р. 150]. Цікаво, адже сюжет 
другої фрески суперечить свідченням Лукре-
ція, згаданим вище. Тому можливо припусти-
ти, що час яким датується даний живопис є 
більш пізнім, аніж поема «Про природу речей». 
Літературна традиція так само змінюється та 
замість моралізаторства Лукреція, ми спосте-
рігаємо відкрите незадоволення чоловіків про 
відсутність прояву еротичного інтересу дру-
жиною (Catul. LXI. 169-71; Propert. IV. 3; Mart. 
X. 35, 38).  
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У результаті проведеного дослідження, 
аналіз різного роду джерел дозволяє зробити 
такі висновки. Візуальні джерела кажуть нам 
про те, про що замовчують писемні. Вони є 
більш демократичними аніж тексти, які дійш-
ли до нас. На зображеннях із статевими сцена-
ми ми бачимо розподіл ролей, який не відпо-
відає морально-етичним правилам давньо-
римського суспільства (матрони займаються 
оральними практиками, vir підпадають під 
пасивні дії у позиції жінка зверху та інше). Та-
ким чином, вони відображають сексуальне 
життя у повсякденному контексті. 

Піддаючи аналізу твори мистецтва із стате-
вими актами у контексті культури давніх рим-
лян, ми можемо стверджувати, що на відміну 
від сучасності, вони не завжди сприймались як 
«порнографічні». Сексуальні образи у писем-
них або візуальних джерелах були частиною їх 
соціуму та мали виконували велику кількість 
функцій: від гумористичної до апотропічної.  

Розгляд гендерної тематики дозволив нам 
виявити соціокультурні зміни у житті Давньо-
го Риму. На прикладі сексуальних образів, ми 
спростували гендерні стереотипи та відкрили 
нове значення та роль жінки у суспільстві. Та-
кож ми прослідкували, що морально-етичне та 
законодавче регулювання сексуальності відіг-
равало рішуче значення для визначення ген-
дерних норм у римському світі. Правильна се-
ксуальна поведінка була важливим елементом 
гендерних архетипів. Ті громадяни, які відхи-
лялись від встановлених стандартів, були ви-

знані проблематичними та потенційно небез-
печними (cunnilinctor, fellator, fellatrix, cinaedus 
і т.п.). 
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Fedchenko Yevheniia 

 
Standards and Deviance: Sexual Images in the Art of Ancient Rome 

 
The paper examines the social life of ancient Rome on the basis of Roman sexual art. The main focus is on fresco painting with 

various types of sexual intercourse depicted on it. A multifaceted comparative analysis of written and visual sources has been 
carried out, on the basis of which a number of important issues, related to the everyday life of the ancient Romans, are clarified. 
The researcher has established a moral and ethical paradigm of the ancient Roman society: social norms and stigmas. In this 
context, it is discovered that Roman sexuality depended directly on social stratification. Thus, Roman’s cultural ideals were de-
termined by active elite men (vir). 

A new outlook for the gender issue of Ancient Rome is also proposed. The gender was determined and regulated by the Ro-
mans visually. Thus, the gender roles and stereotypes of Roman society, which were reflected in visual stories, are clarified. It is 
determined that gender stereotypes in ancient Roman phallocentric culture were often defined by such concepts as male and 
female, power and weakness, passivity and activity. However, while examining Pompeii frescoes, we can find the relationships 
going beyond the traditional norms. Men and women portrayed as sexual objects challenged the traditional Roman mentality of 
sexual identity from the point of view of active and passive partners. As a result, the emancipation of elite Roman woman (ma-
tron), increasing of her significance not only in sexual but also in public life has been revealed. In the pictures and epigraphy, 
matrons get into forbidden practices (cunnilingus and fellatio) and become more active in the intercourse (on-top sex position). 

The author also expands the framework of studying ancient Roman sexuality beyond elite strata. He refers to such deviant 
figures as effeminated men (cinaedus), rough women (tribas, fricatrix) and prostitutes of various types (fallatrix, cunnilinctor). 
The specificity of the images of this stratum on Roman frescoes and ceramics has been studied. 

In addition, the researcher draws attention to the peculiarity of the perception of sexual images by the ancient Romans as a 
part of their culture. After all, this kind of art was not considered «pornographic» in the modern context and had a fairly wide 
range of spreading: from public to private constructions. 

Keywords: ancient Rome, sexual art, gender, moral and ethical norms, everyday life 
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Рис. 1. Чоловік-жінка отримують задоволення у 69 пози-

ції, теракотова лампа. I ст. після Р.Х. 
Національний музей, Кіпр 

 

 
 

Рис. 2. Практика Cunnilingus. сцена IV. 62-79 р. після Р.Х. 
Приміські терми, Помпеї 

 

 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Практика Fellatio. сцена III. 62-79 р. після Р.Х.  
Приміські терми, Помпеї 
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Рис. 4. Статева практика Venus pendula, mulier equitans, 
agitare equum, vehere equo. сцена I. 62-79 р. після Р.Х. 

Приміські терми, Помпеї 

 
 

Рис. 5. Чоловік і жінка займаються сексом у ліжку. бл. 62-
79 р. після Р.Х. Помпеї,  

Археологічний музей, Неаполь 
 
 
 
 

 
 

Рис. 6. Статева групова практика, сцена VI. 62-79 р. після Р.Х.  
Приміські терми, Помпеї 
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Рис. 7. Пара у ліжку або «Перша шлюбна ніч». 20 р. до Р.Х. кубікулум D., Вілла Фарнезіна.  
Національний музей, Палаццо Массімо алле Терме, Рим 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 8. Пара у ліжку II. 20 р. до Р.Х. Вілла Фарнезіна. Кубікулум D. 
Національний музей, Палаццо Массімо алле Терме, Рим 
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У статті визначено, що прихід до влади Павла І означав проведення реформ, спрямованих на централі-

зацію влади, наведення порядку й оздоровлення фінансової системи країни. Потребуючи підтримки регіо-
нальних еліт, правитель пішов на відновлення окремих елементів старої судової системи у губерніях, при-
єднаних від Речі Посполитої. Проте повного повернення до річпосполитівської судової системи не відбуло-
ся. У 1799 р. для перехресного контролю за судами та місцевою владою запроваджуються посади фіскалів, 
які повинні були доносити про виявлені порушення. У їх діяльності виділялися два етапи: за генерал-
прокурора П.В. Лопухіна встановився режим повного сприяння у взятті під контроль судової системи, за 
його наступника О.А. Беклешова обмежено компетенцію фіскалів, які мали лише спостерігати та звіту-
вати про виявлені порушення. 

Ключові слова: фіскал, Російська імперія, централізаторська політика Павла І, губернатор, генерал-
прокурор, губернський прокурор, польська судова традиція 

 
XVIII ст. стало знаковим в історії розвитку 

державних інституцій Російської імперії. Ши-
рокомасштабні реформи Петра І та Катери-
ни ІІ змогли забезпечити домінування Росій-
ської імперії на зовнішній арені. Прихід до 
влади Павла І означав поворот у внутрішній і 
зовнішній імперській політиці. Новий прави-
тель мав намір внести зміни у різні сфери 
життя, але, насамперед, прагнув посилити вер-
ховну владу за рахунок централізації управ-
ління, навести елементарний лад у діяльності 
цивільних установ та армії й упорядкувати 
фінансову систему. Слід зауважити, що успіш-
ність його починань залежала від підтримки з 
боку еліт. Не остання роль відводилася і регіо-
нальним елітам, на певні поступки яким гото-
вий був піти імператор, але не за рахунок пов-
новажень центральної влади. На відкуп місце-
вому дворянству була віддана судова система 
у повітах, міщанству – у містах, але зі встанов-
ленням повного контролю на губернському 
рівні завдяки створенню головних і надвірних 
судів і розширенню функцій губернського 
прокурора. Ще однією особливістю приєдна-
них від Речі Посполитої територій стало від-
новлення посади фіскала, який повинен був 
слідкувати за порядком. 

Наукова проблема діяльності фіскалів на 
приєднаних від Речі Посполитої територіях не 
знайшла відображення в історіографії. Основна 
причина полягає, на нашу думку, у нетривало-
му функціонуванні цієї інституції, відсутності 
окремих фондів і небажанні досліджувати її че-

рез трудомістке вивчення архівних справ. Зага-
лом функціонування інституту фіскалів охара-
ктеризували дореволюційні російські історики 
В.Й. Ключевський у своїй 66 лекції [5] та 
Г. Лучинський [7] в енциклопедичній статті.  

Харківський історик М.В. Клочков [4, с. 231, 
270, 240, 267, 411, 426-427], детально характе-
ризуючи функції генерал-прокурора, прихо-
дить до висновку, що значення цієї посади за 
Павла І зросло, хоча насправді генерал-
прокурор не був абсолютно самостійною фігу-
рою через постійне втручання імператора. 
Окремо зазначалося, що генерал-прокурори 
набули статусу виконавчого уряду, який вів 
ділове листування з місцевими органами вла-
ди, а губернатори почали розглядати його як 
свого безпосереднього керівника. У сфері міс-
цевого управління імператор прагнув повного 
контролю: йому потрібні були гнучкі та дис-
ципліновані чиновники, а не обрані представ-
ники станів. Оцінюючи наслідки реформ, ав-
тор дослідження наголошував, що хоча у губе-
рніях «з особливими правами та привілеями» 
й були відновлені попередні права та привілеї, 
але у реальності зберегли колишню владу гу-
бернатори та губернські правління. Зміни по-
лягали передусім у відновленні судів, тому ре-
гіонального сепаратизму не могло бути, адже 
адміністративне управління та фінансове за-
безпечення було спільним. Разом з тим, діяль-
ність фіскалів, які підпорядковувалися гене-
рал-прокурору, залишилася поза увагою дос-
лідника. 
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До теоретичних засад відновлення інститу-
ту фіскалів Павлом І звернулася авторка фун-
даментальної монографії Л.Ф. Пісарькова [8, 
с. 526]. Російська дослідниця пояснює спробу 
реанімувати посади фіскалів скороченням кі-
лькості прокурорів і стряпчих, які мали нагля-
дати за дотриманням законів. Проаналізував-
ши повноваження фіскалів, вона відмічає 
спробу генерал-прокурора О.А. Беклешова ви-
значити «чіткі межі» їх діяльності.  

Джерельною базою нашого дослідження 
слугували діловодні документи фонду 1254 
«Колекція документів судових установ, пере-
даних до Київського університету з Петербур-
зького сенатського архіву», який зберігається 
у Центральному державному історичному ар-
хіві України (м. Київ) та фонду 23 «Волинський 
надвірний суд» з Державного архіву Жито-
мирської області. 

Метою даної дослідницької роботи є визна-
чення причин уведення посади губернського 
фіскала в умовах відновлення річпосполитів-
ської судової традиції, аналіз їх боротьби з міс-
цевою російською владою за контроль над 
ланками судової системи, виявлення ставлен-
ня центральної влади в особі генерал-
прокурорів до дій фіскалів і встановлення нас-
лідків діяльності чиновників. 

Через місяць після початку правління Пав-
ло І розпочав реформування місцевої системи 
управління. 12 грудня 1796 р. Малоросійська, 
Ліфляндська, Естляндська, Виборзька, Курля-
ндська, Литовська, Мінська, Білоруська, Во-
линська, Подільська та Київська були віднесе-
ні до губерній «на особливих правах та приві-
леях…», а решта входили до категорії «управ-
ління в яких здійснювалося на загальних підс-
тавах» [9, с. 229].  

Одним з елементів нововведень стали змі-
ни у судовій системі: було повернуто поперед-
ні закони (у регіонах, де перед приєднанням до 
Російської імперії діяли Литовські статути, во-
ни знову набули чинності) та відновлено по-
передню судову систему. Дворянство на вибо-
рах 1797 р. обирало згідно нових штатів [13, 
с. 396] своїх представників до складу повіто-
вих і підкоморських судів, голів і засідателів до 
головних судів, а міщани – до магістратів. Про-
те повного відновлення не відбулося, адже 
членів судів затверджував губернатор і Сенат. 
Губернські головні суди та Волинський на-
двірний суд були новозаснованими апеляцій-
ними ланками, які не мали аналогів у польсь-
кій судовій традиції та контролювалися росій-
ською владою за рахунок призначення радни-
ків до головних судів [13, с. 397; 16, арк. 10зв.] і 

повністю призначуваного надвірного суду [13, 
с. 398]. 

Проте, на думку Павла І, який намагався 
створити систему перехресного контролю, іс-
нувала потреба ще в одній контролюючій ін-
ституції, абсолютно залежній від імператора. 
Для цього було запроваджено 25 січня 1799 р. 
за іменним указом посаду фіскала1 у Подільсь-
кій, Волинській, Мінській, Литовській і Київсь-
кій губерніях. Компетенція фіскалів VІІ класу 
(надвірних радників) з окладом у 500 руб. на 
рік полягала у нагляді за тим, щоб нікому та 
ніде у присутствіях не було зволікань. Двічі на 
рік посадовець повинен був без попереджень 
особисто об’їжджати підконтрольну губернію 
та не тільки вникати у суть і хід справ у судах 
(курсив авт.), але й дізнаватися про зловжи-
вання влади й утиски обивателів. Визначало-
ся, що фіскали повинні повідомляти про факти 
порушень губернатору та генерал-прокуро-
ру [10, с. 541]. 5 травня 1799 р. посада фіскала 
на тих самих умовах була запроваджена для 
Білоруської губернії [10, с. 638]. 

Процес призначення фіскалів затягнувся. 
Лише у квітні 1799 р. фіскал Волинської губе-
рнії титулярний радник (ІХ класу) Лісіцин 
приступив до виконання своїх обов’язків. Вже 
2 травня на ім’я генерал-прокурора Сенату 
П.В. Лопухіна (1753-1827) було надіслано ра-
порт про незадовільний стан справ у судах. 
Більше того, фіскал почав приймати скарги на 
Житомирський магістрат і вимагав від судової 
установи інформації по справі позову Іцка Смі-
лянського до дійсного таємного радника 
(ІІ класу) графа О.М. Самойлова (1744-1814), 
який, до речі, у 1792-1796 рр. займав посаду 
генерал-прокурора та був відправлений у від-
ставку Павлом І [6, с. 172-174], про стягнення 
60 тис. злотих боргу. Скаржився Лісіцин і на те, 
що секретарям судів заборонили надавати ві-
домості про вирішені та невирішені справи зі 
вказуванням причин затягування, вони відмо-
влялися показувати журнали засідань, вказу-
ючи, що нададуть документацію потім. Особ-
ливу лють у фіскала викликав той факт, що він 
протягом тривалого часу нікого не міг застати 

                                                
1 Посади фіскалів та обер-фіскала були запроваджені Пет-
ром І у 1711 р. Обер-фіскал повинен був слідкувати за тим, 
чи був справедливий суд, чи не було порушень при зборі 
казни. У випадку виявлення порушень обер-фіскал доносив 
Сенату та отримував половину штрафу з порушника. У про-
вінціях та містах були свої фіскали. За розпорядження 
1714 р. фіскали повинні були викривати порушення указів, 
всілякі хабарі та крадіжки скарбниці та все те, що може за-
шкодити державним інтересам і повинні були розпочинати 
справи, на яких немає чолобитників. Після низки зловжи-
вань і гучних корупційних скандалів були відмінені Анною 
Іоанівною у 1730 р. [7]. 
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у Житомирському повітовому суді [14, арк. 1-
1зв., 2зв.-3зв.]. 

Відсутність чітко прописаних функцій і на-
стирність фіскала викликала занепокоєність у 
керівництва губернією. Врешті 5 травня во-
линський губернатор статський радник (V 
класу ) П.Є. Гревс у своєму рапорті прямо запи-
тував генерал-прокурора П.В. Лопухіна, що ро-
бити, адже Лісіцин вимагав відомостей про 
вирішені та невирішені справи, ревізував жур-
нали, контролював години перебування на 
службі членів присутствій, а також вимагав 
звітів у всіх справах. На думку губернатора, це 
було порушенням сенатського указу від 
25 січня того ж року, адже фіскали мали лише 
спостерігати, щоб нікому та ніде у присутст-
венних місцях не було затягувань справ, і для 
цього вони двічі на рік повинні були особисто 
об’їжджати губернії, вникати у суть судових 
справ і не допускати зловживань влади. Розу-
міючи значення посад фіскалів для імперато-
ра, П.Є. Гревс просив роз’яснити, чи потрібно 
задовольняти запити Лісіцина [14, арк. 4]. 

Досить швидко, враховуючи відстань до 
столиці, 25 травня волинський губернатор 
отримав відповідь від генерал-прокурора, що 
судові установи повинні надавати фіскалу ко-
роткі відомості про вирішені та невирішені 
справи із зазначенням початку їх надходжен-
ня, щоб фіскал міг контролювати їх розгляд. 
Що ж до журналів і протоколів засідань, то, як і 
судові справи, чиновник мав право дивитися їх 
у суді, а за потреби брати додому, повертаючи 
за вимогою. Окремо вимагалося дати пояс-
нення з приводу Житомирського повітового 
суду [14, арк. 6-6зв.]. 

Ще однією стороною конфлікту з фіскалом 
стала Волинська казенна палата. 10 червня 
1799 р. на адресу генерал-прокурора надхо-
дить рапорт, що вимога чиновника дублює 
роботу губернського прокурора О. Літвінова, 
який переглядав журнали, протоколи засідань 
і відомості про справи на їх відповідність зако-
нам [14, арк. 12]. Не залишився осторонь кон-
флікту і волинський прокурор, який вказував 
генерал-прокурору на некомпетентність Лісі-
цина [15, арк. 8-8зв.]. 

Проте на початковому етапі перемога ви-
явилася на боці Лісіцина, що пояснювалося 
підтримкою генерал-прокурора П.В. Лопухіна, 
який чітко вловив бажання Павла І навести 
лад, а тому всі дії волинського фіскала сприй-
малися саме у такому ключі. Більше того, ви-
моги про подання звітності та допуск до судо-
вих справ були поширені й на інші губернії, де 
були запроваджені відповідні посади. 

14 червня 1799 р. про отримання розпоря-
дження щодо сприяння діяльності фіскала ра-
портував білоруський губернатор, 17 червня – 
мінський губернатор, 20 червня – литовський 
губернатор. Цікаво, що до двох останніх губер-
ній у цей час фіскали ще не прибули, хоча їхні 
кандидатури вже були відомі: до Мінської гу-
бернії був призначений колезький асесор Ми-
кола Владимеров (станом на 1 липня вже при-
був), до Литовської – колезький асесор Кахов-
ський [14, арк. 14, 16, 17, 22]. Відсутніми з неві-
домих причин були рапорти з Київської та По-
дільської губерній.  

Стосовно другої частини вказівки генерал-
прокурора П.В. Лопухіна, то пояснювати відсу-
тність членів Житомирського повітового суду 
довелося віце-губернатору П.М. Грохольсько-
му. У своєму рапорті він характеризував фіска-
ла некомпетентним у місцевому судочинстві. 
З’ясувалося, що під час відвідування перевіря-
ючим присутствія члени суду були у відпустці, 
оскільки згідно 4 Розділу 46 артикулу Литов-
ського статуту засідання розпочиналися тричі 
на рік (за римо-католицьким календарем): пі-
сля Святої Трійці на другий день у понеділок, 
восени на другий день після Святого Миколая 
та на другий день після Богоявлення. Коли ж 
до суду надійшли справи арештантів (колод-
ників), то його члени прибули до присутствія 
26 квітня і вирішили їх. Крім того, члени суду 
перебували у магістраті, коли розглядалися 
справи, які стосувалися дворян і міщан, вико-
нували рішення Волинського головного суду 
(про що були відповідні акти). 13 червня Жи-
томирський повітовий суд розпочав чергову 
каденцію, а причину конфлікту з Лісіциним 
віце-губернатор пояснював незнанням місце-
вих законів [14, арк. 18-19зв.]. 

Проте окрилений успіхом Лісіцин продов-
жив боротьбу за контроль над судовою систе-
мою, надсилаючи регулярні рапорти генерал-
прокурору. 9 червня 1799 р. фіскал повідом-
ляв, що він відвідав засідання першого та дру-
гого департаментів Волинського головного 
суду, Волинського надвірного суду та Жито-
мирського магістрату і всюди бачив порушен-
ня: з боку позивача та відповідача допускалися 
стряпчі, адвокати (а їх могло бути по одній 
справі 5-6) говорили по-польськи, на засідан-
нях були присутні всі бажаючі (частина з них 
нетверезі) та навіть учні шкіл, які ходили до 
суду як до театру. На його вимогу навести лад 
було отримано відповідь, що судочинство ве-
деться за польською судовою традицією, яку 
не можна порушувати [15, арк. 1-1зв.]. 

Після таких дій судді разом з прокурором 
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О. Литвиновим змушені були давати пояснення 
генерал-прокурору [15, арк. 4]. У відповідь на це 
фіскал надсилає новий рапорт, де яскраво опи-
сує бійку в суді [15, арк. 7]. Вкотре прокурор ві-
дписується, що нічого такого не було, адже він 
особисто щодня відвідує суди. Пояснення таких 
дій фіскала він вбачав у його незнанні законів і 
бажанні утвердитися [15, арк. 8-8зв.].  

Відписуватися від звинувачень довелося і 
Волинському надвірному суду після рапорту 
фіскала до волинського губернатора про те, 
що при слуханні справи допускалося не по од-
ному адвокату, а по п’ять чи шість, що люди 
різного звання вели себе непристойно, були 
нетверезими, спали та не виказували поваги 
присутствію. На всі звернення фіскала суд не 
реагував. Звичайно, що у своїй відповіді 
30 червня 1799 р. надвірний суд відхрещував-
ся від звинувачень, пояснюючи, що у складних 
справах допускається участь трьох адвокатів, 
учасники процесів запрошувалися возним згі-
дно регістру, а не заходили самі собою, двері ж 
завжди були зачинені, та й нетверезих не бу-
ло [2, арк. 53].  

Протистояння продовжувалося б і надалі, 
але 7 липня 1799 р. П.В. Лопухін подає у відс-
тавку. Наступником став О.А. Беклешов (1743-
1808), який виконував найрізноманітніші фу-
нкції: адміністративні, судові, військові, фінан-
сові, господарські й інші [3, с. 56]. За висновка-
ми М.В. Клочкова, генерал-прокурор став ви-
конавчим органом, який направляв поточну 
урядову діяльність: місцева адміністрація в 
особі губернаторів, віце-губернаторів та інших 
чинів постійно отримували від генерал-
прокурора вказівки як загального характеру, 
так і особистого при вирішенні окремих пи-
тань і випадків [4, с. 240]. 

Новий генерал-прокурор у 1796-1798 рр. 
був кам’янець-подільським військовим губер-
натором із керівництвом Волинською та По-
дільською губерніями, а 13 червня 1798 р. його 
призначили київським і малоросійським губе-
рнатором [1]. Добре розуміючи ситуацію у За-
хідних губерніях і шкідливість дій фіскалів, які 
розхитували ситуацію у регіоні та підривали 
авторитет російської влади, 8 грудня 1799 р. 
О.А. Беклешов подав спеціальну доповідь, за-
тверджену імператором, за якою встановлю-
валися межі повноважень фіскалів у Литовсь-
кій, Мінській, Волинській, Подільській, Київсь-
кій і Білоруській губерніях [10, с. 913-914]. Ав-
тор критикував посадовців, які, будучи позба-
влені чітких інструкцій, замість виявлення 
зловживань у судах та особистого огляду гу-
берній, самостійно присвоїли собі статус ін-

станції та керівництва: почали приймати скар-
ги, вимагати пояснень і самостійно вести слу-
жбове листування, замість повідомлення про 
порушення губернатору чи генерал-прокурору.  

Для наведення ладу чітко прописувалася 
компетенція фіскалів. По-перше, вони повинні 
були контролювати, щоб у казенних і кримі-
нальних справах держава не зазнавала збит-
ків, та не було зловживань. При виявленні та-
ких фактів необхідно було рапортувати губер-
натору (відновлюючи тим самим службову 
ієрархію), а якщо він не реагував, то лише тоді 
повідомляти генерал-прокурора (хоча збері-
галася можливість напряму звертатися до ге-
нерал-прокурора, якщо випадок був неорди-
нарний). По-друге, фіскалу заборонялося 
втручатися у розгляд судових справ між при-
ватними особами та безпідставно доносити 
під загрозою втрати посади та покарання згід-
но законів. По-третє, для забезпечення вико-
нання функцій фіскалам повинні були надава-
ти необхідну інформацію та допускати до су-
дів, але заборонялося присвоювати владу ви-
щого керівництва, брати прохання чи скарги 
на своє ім’я (у випадку отримання інформації 
фіскал особисто мав її перевірити та доповіс-
ти). По-четверте, зі штрафів за доносами фіс-
калам передбачалася третина суми, і за раху-
нок штрафів зі скарбниці оплачувалися їх пої-
здки по губернії. Визначалося й місце перебу-
вання фіскала: в одному приміщенні з губерн-
ським прокурором, з яким мала бути співпра-
ця, а якщо хтось з них відсутній, то інший його 
заступає [10, с. 913-914]. Зі службового листу-
вання можна побачити, що станом на 
28 лютого та 20 квітня 1801 р. виконуючим 
обов’язки губернського прокурора та фіскала 
був колезький асесор Семен Тресковський [17, 
арк. 12, 13].  

Після доповіді 8 грудня 1799 р. активність 
фіскалів різко пішла на спад. За інформацією 
російської дослідниці Л.Ф. Пісарькової, в окра-
їнних губерніях фіскали зберігалися протягом 
всього правління імператора Олександра І [8, 
с. 526], але це, скоріше, стосується прибалтійсь-
ких губерній у 1823 і 1825 рр. [11, с. 1008-1011; 
12, с. 536]. У досліджуваному регіоні останні 
згадки датуються 20 квітня 1801 р. [17, арк. 12]. 

Отже, після приходу до влади Павла І роз-
почалося реформування країни. Правитель 
був зацікавлений у централізації влади, але 
для отримання підтримки регіональних еліт 
пішов на відновлення елементів старої судової 
системи у губерніях, приєднаних від Речі Пос-
политої. Проте повернення до річпосполитів-
ської судової системи носило декларативний 
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характер, адже реальна незалежність була від-
сутня. Окрім затвердження владою на посадах 
обраних дворянством і міщанством членів су-
дів, було створено відсутні у попередній період 
апеляційні установи – головні суди та Волин-
ський і Литовський надвірні суди.  

Ще однією специфічною інституцією для 
перехресного контролю за судами та місцевою 
владою стали запроваджені у 1799 р. посади 
фіскалів. Особливі чиновники мали контро-
лювати судові установи губернії, доносячи про 
виявлені порушення губернатору та генерал-
прокурору. В їх діяльності виділялися два ета-
пи: за генерал-прокурора П.В. Лопухіна вони 
намагалися взяти під контроль судову систе-
му, вступивши у конфлікт з суддями, губерна-
тором і губернським прокурором. Активні дії 
фіскалів наштовхнулися на опір з боку місце-
вої влади, яка звинувачувала фіскала у неком-
петентності (наприклад, Житомирський пові-
товий суд) і бажанні утвердитися. На другому 
етапі після вступу на посаду генерал-
прокурора О.А. Беклешова, добре ознайомле-
ного зі станом справ у регіоні, було обмежено 
компетенцію фіскалів, які повинні були лише 
спостерігати і, не порушуючи службової ієрар-
хії, звітувати про виявлені порушення. Окремо 
наголошувалося на співпраці фіскалів із губе-
рнськими прокурорами. Обмеження повнова-
жень чиновників призвело до зменшення їх 
ділової активності та подальшого скасування 
цієї посади. 
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in Western Provinces (1799) 

 
The paper states that the coming to power of Paul I meant the implementation of reforms aimed at power centralization, in-

troducing proper order and improving the financial system of the country. In need of support from regional elites, the ruler re-
stored certain elements of the old judicial system in the provinces (gubernias) annexed from the Polish-Lithuanian Common-
wealth. However, there was no complete return to the Commonwealth’s judicial system, since there was no real independence: 
newly elected members of the courts were approved by the authorities, additional appellate institutions were created. 

One more specific institution for cross control of courts and local authorities was the introduction of the fiscal inspectors by 
Emperor Paul I in 1799, which were supposed to control the judicial institutions of the province, reporting the violations found. In 
their activities, there were two stages. The first stage was in the days of the prosecutor general P.V. Lopukhin, who represented 
the views of the emperor on the situation in the region, a regime of full assistance in taking control of the judicial system was 
established, which led to a conflict with judges of all levels, the governor and the provincial prosecutor, who accused the official 
of local laws ignorance and the desire to assert himself. During the second stage, in the days of the prosecutor general O.A. Bek-
leshov, who initially was Kamianets-Podilskyi military governor with the leadership of Volyn and Podil provinces, and was subse-
quently appointed the governor of Kyiv and Little Russia provinces and, accordingly, he was well acquainted with the state of 
affairs in the region, so, the competence of the fiscal inspectors was limited, they had only to watch and report about the revealed 
violations, without conflicting with local authorities. Special attention is paid to the collaboration of fiscal inspectors with pro-
vincial prosecutors. Limitation of the officials’ powers had led to the decrease of their professional activity and the subsequent 
elimination of the post.  

Keywords: fiscal inspector, the Russian Empire, centralization policy of Paul I, governor, prosecutor general, provincial 
prosecutor, Polish judicial tradition 
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Аналізуються форми та методи допомоги євреям-біженцям з окупованої території і євреям-втікачам 

з гетто Мінська, Вітебська, Новогрудка, Білостока, Слоніма, Кобрина, Несвіжа, Леніна й інших населених 
пунктів, радянськими партизанськими загонами, що діяли у білоруських лісах у роки Другої світової війни. 
Увага акцентується на тих загонах, які приймали євреїв, кількості євреїв-партизанів, організації «сімей-
них таборів» Тувії Бєльського та Шалома Зоріна. Відзначається ключова роль у порятунку «Праведників 
світу»: партизана М. Кисельова, білоруських родин, пов’язаних з партизанами Волинець і пастора 
Й. Назарука. 

Ключові слова: Голокост, білоруські ліси, партизанські загони, порятунок біженців і втікачів, «сімейні 
табори», Праведники світу 

 
Однією з маловідомих і недостатньо дослі-

джених тем у сучасній історичній науці зали-
шається порятунок євреїв на теренах Білорусі 
під час Другої світової війни. Збором інформа-
ції про нацистський окупаційний режим у Бі-
лорусі, Голокост, колаборацію, подвиги біло-
руських рятівників та історій порятунку дов-
гий час займаються російські [1] й ізраїльські 
вчені [8; 13; 19; 25], інші зарубіжні дослідни-
ки [26-27]. Діяльність єврейських партизанів 
на теренах Європи, у тому числі Білорусі, ви-
світлена на спеціалізованому зарубіжному 
сайті, де зібрані десятки історій та інтерв’ю з 
колишніми бійцями руху Опору [12]. Питання 
функціонування партизанських загонів на те-
ренах Білорусі, геноциду та порятунку євреїв 
активно досліджуються у самій країні, де ви-
йшли матеріали спеціалізованої конференції з 
питань Другої світової війни [22] та кілька ви-
дань про Голокост, білоруські гетто та «Праве-
дників світу» [6; 16-17; 20-21]. У Мінську навіть 
презентували документальний фільм про ря-
тівників євреїв місцевого гетто [7].  

Натомість українська історіографія теми 
дослідження практично відсутня. В Україні 
видані лише спогади Г. Костелянець про пере-
бування у Мінському гетто та втечу до парти-
занів [14]; праці кількох зарубіжних дослідни-
ків Голокосту: істориків Т. Вершицької [4], 
Г. Вінниці [5] та Д. Кривошеї [15], а також ро-
сійськомовний переклад монографії колиш-
нього партизана, а згодом провідного ізраїль-
ського вченого І. Арада [2], в якій партизансь-
ким загонам Білорусії приділено чимало уваги.  

Метою статті є аналіз допомоги євреям 

партизанськими загонами, що у роки Другої 
світової війни діяли у білоруських лісах.  

Під час нацистської окупації частина Біло-
русі разом зі східними польськими землями та 
прибалтійськими країнами увійшла до складу 
рейхскомісаріату «Остланд» (РКО), решта те-
риторії потрапила до РКУ. Темпи ліквідації 
єврейського населення Східної та Західної Бі-
лорусі мали свої відмінності. На думку Д. Кри-
вошеї, до кінця 1941 р. євреїв майже повністю 
винищили на східних територіях, що перебу-
вали у зоні тилу групи армій «Центр»: у Моги-
льові – 10 тис., Вітебську та Бобруйську – по 
20 тис., Борисові – 8 тис., Полоцьку – 7 тис. У 
Західній Білорусі ще до кінця 1942 р. мешкало 
30 тис. євреїв. У регіоні діяла айнзацгрупа, час-
тини Вермахту, німецькі поліцейські баталь-
йони, а у зоні поліських боліт і на півдні Біло-
русі – окремі частини Ваффен СС. На Поліссі 
восени 1942 р. були проведені найбільш мас-
штабні «акції»: у середині жовтня ліквідоване 
Брестське гетто (бл. 17 тис. осіб), наприкінці 
жовтня – на початку листопада – Пінське гетто 
(бл. 18 тис. осіб). Останні «акції» у Західній Бі-
лорусі пройшли восени 1943 р.: у вересні 
2,7 тис. євреїв з м. Ліди відправили у Майданек 
і Собібор. Пізніше 350 євреїв розстріляли у 
трудовому таборі м. Новогрудок [15, с. 151-
152].  

Перші єврейські партизанські групи і заго-
ни з’явилися на території Білорусі у листопаді 
1941 р. Протягом 1942-1943 рр. вони активно 
поповнювалися молоддю з гетто. Багато пар-
тизан стали учасниками підпільних груп й 
опинялися у білоруських лісах внаслідок успі-
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шної втечі з гетто. Євреї-партизани найбільше 
діяли у Руденському, Койдановському, Нароч-
ському, Козенському, Начському, Поліському 
лісах, Липичанській і Налибокській пущі [2; 25, 
с. 210]. Основу кількох партизанських загонів 
становили члени підпільних організацій Мін-
ського гетто, яке ліквідували у жовтні 
1943 р. [13, с. 119; 16, с. 6]. П’ятнадцять втікачів 
гетто на чолі з Б. Хаймовичем влилися у 208-й 
партизанський полк. У 1942 р. мінські євреї 
складали основу партизанських загонів імені 
Кутузова (командир І. Лапідус), чисельність 
якого зросла з 45 до 300 бійців; імені Будьон-
ного, створеного комісаром М. Фельдманом. 
Протягом 1942-1943 рр. у районі Барановичів 
діяли два єврейські загони «Жовтень» і «Пар-
хоменко» бригади імені Чапаєва, а також кіль-
ка невеличких партизанських груп. Загалом у 
загонах перебувало декілька сотень євреїв-
партизан.  

Активно приймав євреїв у загін імені Щорса 
капітан П.В. Пронягін. Загін діяв у районі Брес-
та – Барановичів. За ініціативою командира 
євреї створили «сімейний табір». Сто сімдесят 
колишніх мешканців Слонімського гетто ство-
рили окрему групу «Щорс-51», що підривала 
ворожі ешелони. Загін під керівництвом май-
бутнього командира партизанської бригади 
генерала Ф. Капусти допоміг вибратися з гетто 
Несвіжа і Кльоцька 30 майбутнім бійцям. Уті-
качі з гетто Несвіжа на чолі з Шоломом Холав-
ським створили у липні 1942 р. загін «Жуков», 
який воював у районі Копиля. Командиром 
загону у складі 140 бійців-євреїв став 
Л. Гільчик, комісаром – І. Беркович. За 1943 р. 
загін провів 42 диверсії на залізниці. У районі 
Дятлово воював загін під командуванням 
Ц. Каплинського, створений з в’язнів гетто. У 
районі Деречина протягом липня-грудня 
1942 р. діяв загін під командуванням І. Атласа, 
який загинув у бою. Кожен з цих загонів у різні 
часи діяльності нараховував до 150 євреїв. 

Загони «Кадима» та «Форойс» («Вперед») 
сформували біглі в’язні зі східних територій 
Польщі. У серпні 1943 р. «Форойс» поповнили 
понад 70 учасників повстання у Білостоцькому 
гетто, більшість з яких втекли з ешелонів, що 
прямували у табори смерті (зокрема, Треблін-
ку-2). Загін підтримував зв’язки з іншими пар-
тизанськими групами, частину яких станови-
ли біглі з Білостоку. Загалом у цих загонах і 
групах нараховувалося до 200 партизанів. 
Всього у 14 єврейських партизанських загонах 
і групах Білорусі воювало щонайменше 1650 
бійців [1, с. 725-727]. 

Однією з врятованих бранок Білостоцького 

гетто стала 12-річна Люба Франк, яка під час 
руху потяга у Треблінку втекла разом з чотир-
ма євреями. Кілька тижнів голодна дівчина 
блукала лісами, доки не натрапила на групу 
єврейських партизанів. Приєдналася до пар-
тизанського загону на чолі з Давидом Оленсь-
ки, за якого через сім років вийшла заміж. Єв-
рейські групи входили до складу радянських 
партизанських з’єднань і разом діяли у тилу 
ворога. У загоні вже перебували втікачі з гетто 
Соколя та Леніна. Партизанським фотографом 
працювала Фая Шульман, яка пережила зни-
щення Ленінського гетто у серпні 1942 р [27].  

Євреї тікали у ліси як для боротьби з оку-
пантами, так і з метою вижити в умовах тота-
льного знищення. Частина втікачів прихову-
вала своє справжнє прізвище, національність і 
те, що є біглими. Налагодити контакт з парти-
занами було не так просто: перешкоджали чи-
сленні німецькі пости, поліцейські патрулі, мі-
сцеві агенти-шпигуни. До того ж партизани не 
охоче приймали «чужих» чоловіків без зброї, а 
жінок і дітей вважали зайвим тягарем. В їхніх 
лавах перебувало чимало тих, хто не зовсім 
лояльно ставився до євреїв, зокрема поліцаї-
втікачі. Прийому євреїв заважала й підозрі-
лість командирів/комісарів, які боялися «за-
сланих козачків». Про курси кількамісячної 
підготовки шпигунів і агентів Мінським і Бо-
рисівським гестапо повідомляється у радянсь-
ких документах за серпень 1943 р. Відтак від-
повідна обережність була не безпідставною. 
Попри труднощі, втеча з гетто була чи не єди-
ною можливістю врятуватися від смерті. Серед 
білоруських партизанів знаходилося до 10-
15 тис. євреїв [16, с. 8-9]. 

Німецькі документи за 1943-1944 рр. пові-
домляють про активну участь євреїв у парти-
занській боротьбі. Ріст руху Опору часто вико-
ристовувався окупаційною владою для поси-
лення репресій проти євреїв. Партизанський 
рух у Білорусі був найбільш численним, оскі-
льки діяло 1255 загонів. На цей період єврей-
ські бійці перебували у більшості партизансь-
ких формувань. Серед них значилися чоловіки 
та жінки-медики (лікарі, медсестри, фармаце-
вти тощо). Євреї очолювали майстерні з виго-
товлення зброї, зокрема у партизанському за-
гоні імені Котовського (також у пінській бри-
гаді Бодіоні [25, с. 210-211]).  

Водночас втрати серед євреїв-партизан теж 
були значними. За німецькими даними, втікачі 
потрапляли в облави вже восени-взимку 
1941 р. у Мінській, Вітебській, Барановічській, 
Вілейській областях. Кількість євреїв – учас-
ників партизанського руху Білорусі (без вра-
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хування тих, хто воював в єврейських загонах і 
перебував у сімейних таборах) складає близь-
ко 5 тис. осіб: з них 2 особи очолювали парти-
занські бригади, 4 являлися комісарами бри-
гад, 7 начальниками їх штабів; 18 євреїв ко-
мандували партизанськими загонами, 32 яв-
лялись їх комісарами, 21 – начальниками шта-
бів. 

Невеличкі єврейські загони чи групи діяли 
обмежений період часу, оскільки їх пересліду-
вали карателі разом з місцевою поліцією. За-
звичай вони вливалися у більш потужні пар-
тизанські з’єднання, складаючи в них окремий 
підрозділ. Частина євреїв потрапляла до пар-
тизанів завдяки допомозі місцевого населення 
та підпілля, або находила їх самостійно. До то-
го ж саме єврейські партизани виконували 
спецзавдання з допомоги та рятування меш-
канців гетто. Більшість втікачів були міськими 
жителями та перебування у спартанських лі-
сових умовах для них становило серйозне ви-
пробування. Євреям не вистачало зброї, тому 
вижити у лісах вдавалося далеко не всім. Вод-
ночас саме за допомоги радянських партизанів 
через лінію фронту було переправлено близь-
ко 1,5 тис. жінок, дітей, старих [1, с. 728-732]. 

Уродженка Вітебська Інеса Аронсон (Івано-
ва), якій на початку війни виповнилося 6 років, 
згадувала, як в одному селі області, мати – мі-
ська жінка, тікаючи разом з нею від німецької 
окупації, влаштувалася пасти стадо корів і до-
сить скоро стала зв’язковою партизанського 
загону Леонова, який згодом переріс у брига-
ду. «Ми пробули у загоні з серпня 1941 до гру-
дня 1942 рр. – розповідає жінка. – Коли розпо-
чалося блокування партизанських зон, нас ви-
рішили переправити за лінію фронту. Перехід 
тривав майже три тижні. Йшло багато людей, у 
нас був провідник. На початку 1943 р. потра-
пили в Торопсу. Потім опинилися на Ура-
лі» [21, c. 125]. 

Разом з рідними, з окупованого Вітебська 
також втекла Емма Бабіцька (Ніконова). Їй, 
матері та бабусі з дідусем допомогла підпіль-
ниця, лікар туберкульозного відділення місь-
кої лікарні Ксенія Околович, яка була 
пов’язана з партизанським загоном, що дисло-
кувався у 15 км від міста. Рідним дівчини діс-
тала «російські» паспорти і 20 травня 1942 р. 
першого до партизан відправила дідуся. За кі-
лька днів з партизанами пішла бабуся. Потім 
без супроводу пішли Емма разом з братом і 
матір’ю. Їх зустріли за містом і провели у загін. 
Дідуся на той час вже відправили за лінію 
фронту. Після них до лісу прийшли ще кілька 
єврейських жінок-лікарів, які переховувалися 

у місті. Партизани усіх кілька разів допитува-
ли, перевіряли одяг, забрали гроші, а потім 
партіями розміщували по найближчих селах 
на нічліг. Лінію фронту перетинали довго. 
Йшли лісами та болотами. У Калініні втікачів 
посадили на потяг і вивезли до Горького, а 
звідти усі потрапили у Башкірію [21, с. 150-
151]. 

Партизани допомогли «вирватися з неволі» 
та перейти лінію фронту Есфір Свердловій і 
Соні Соснер. Згодом перша виступила по радіо 
у програмі ЄАК і розповіла іноземним слуха-
чам про Голокост у Вітебську; другій партиза-
ни не надто вірили, що вона єврейка з «росій-
ським» паспортом, адже знали, що усіх знищи-
ли. Жінка згадувала, як її місяця два ретельно 
перевіряли і лише потім переправили на Ве-
лику землю. Навесні 1942 р. у партизанському 
загоні М.Ф. Бірюліна опинилася росіянка Юзе-
фа Єфімова, яка мала трьох дітей від чоловіка-
єврея і теж була переправлена за лінію фронту. 
Працювала у Тулі медсестрою й лише у серпні 
1944 р. разом з дітьми повернулася до Вітеб-
ська [21, с. 169-170, 186-188, 190-191].  

Подібну історію пам’ятає Поліна Жданова 
(Фрумсон), яку переховували неєврейські ро-
дичі. Так як партизани часто відвідували на-
вколишні села з метою запастися харчами й 
іншим необхідним провіантом, то родичі вліт-
ку 1942 р. вирішили 16-річну дівчину переп-
равити до партизанського загону імені Чапає-
ва. Там вона прийняла присягу та була зарахо-
вана до загону. Для партизанів дівчина доста-
вала необхідні ліки, відвідуючи аптеки Мсти-
жу. Виконувала роботу по господарству: прала 
речі, готувала їжу, брала участь в охороні та-
бору. У листопаді 1942 р. командування бри-
гади вирішило жінок і дітей переправити че-
рез лінію фронту. Йшли пішки, переважно 
вночі. На початку січня 1943 р. група досягла 
лінії фронту. «Нас зустріли наші солдати, – 
пригадує Поліна Мойсеївна, – посадили у ван-
тажівки і відправили до Москви, в штаб парти-
занського руху. Звідти я потрапила в Уфу, там 
закінчила ремісниче училище. Навесні 1945 р. 
повернулася у Вітебськ» [21, с. 100]. 

У лісі втікачі організовували «сімейні табо-
ри», в яких мешкали сотні євреїв. Самим вели-
ким з них, який влітку 1944 р. нараховував 
1,2 тис. осіб, був табір у Налибокській пущі під 
керівництвом Тувії Бєльського. Батьки Тувії 
загинули у Новогрудівському гетто. Сам він 
разом з братами Зусею, Асаелем та Аароном 
втекли і створили партизанський загін, в яко-
му опинилося близько 150 втікачів з гетто [4, 
с. 223]. Проте згодом «Загін Бєльського» по-
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повнився біженцями з інших таборів і гетто. 
Багато євреїв до загону переправила родина 
Костянтина Козловського, яка допомагала 
втікачам Новогрудівського гетто. Бійці загону 
знищували колаборантів, забирали продукти 
харчування, допомагали радянським партиза-
нам в антинімецьких рейдах. «Сімейний табір» 
мав свою лікарню, школу, турецьку баню, гру-
пу музикантів, ремісничі майстерні. «Загін 
Бєльського» в обмін на продукти харчування 
та зброю допомагав іншим партизанським 
бригадам, що дислокувалися у білоруських 
лісах. Після війни Тувія Бєльський спочатку 
переїхав до Ізраїлю, але потім перебрався до 
США, де і помер на 81 році життя [3].  

Подібний табір у тому ж лісі створив Шалом 
(Семен, Шломо) Зорін – втікач з Мінського гет-
то. Він приєднався до партизанського загону 
на чолі з Семеном Ганзенко, став командиром 
кінного взводу. Разом організували загін 
№ 106 з втікачів гетто, який діяв в Івенецько-
му районі Барановичської області. Спочатку у 
таборі Зоріна перебувало 60 осіб, але до кінця 
1943 р. їхня кількість збільшилася до 800 євре-
їв, включно з 150 дітьми. У таборі функціону-
вали різні майстерні – швейні, взуттєві, з виго-
товлення та ремонту зброї, а також вітряк, пе-
карня, школа. Усі разом відзначали свята як 
радянські, так і єврейські. Після війни Зорін 
виїхав до Ізраїлю, де й помер у 1974 р. [8, 
с. 161-163; 25, с. 212-214]. Бойові загони 
Ш. Зоріна та Т. Бєльського нараховували бли-
зько 500 озброєних бійців (137 і 350), не вра-
ховуючи тих, хто перебував у «сімейних табо-
рах» [1, с. 727]. Загін Зоріна брав активну 
участь у боях з ворогом, підривав ешелони, 
виконував інші бойові завдання партизанської 
бригади. На початку липня 1944 р. загін 
з’єднався з передовими частинами Червоної 
армії. З «сімейного табору» Зоріна вижив 421 
єврей [16, с. 9, 18].  

«Праведниця України» 93-річна Ірина Жив-
люк у роки війни була білоруською партизан-
кою, і разом із сестрою крадькома приносили 
їжу єврейським дітям з гетто поблизу Мінсь-
ка [17]. На початку 1943 р. 40 дітям-втікачам з 
Мінського гетто допомогли вижити партизани 
2-ї Мінської бригади, штаб якої розташовував-
ся неподалік с. Поречьє Пуховицького району. 
У сільській школі організували дитячий буди-
нок, призначили виховательку. Згодом розміс-
тили по селянським родинам. Під час облав 
жителі села разом з єврейськими дітьми тіка-
ли у ліси та болота р. Птич [6, с. 189]. До прихо-
ду червоноармійців діти продовжували меш-
кати у селі. З часом багато хто з селян-

рятівників отримає звання «Праведників» [16, 
с. 10].  

Серед 18 втікачів (чоловіків, жінок і дітей) з 
Мінського гетто також значилася родина Га-
лини Костелянець. Першого червня 1943 р. її 
батько (Абрам Павлович) організував групову 
втечу. Зв’язався з партизанами та переконав їх 
допомогти євреям. Щоб забезпечити безпеку 
втікачам, 200 бійців партизанської бригади 
імені Чкалова чекали їх у с. Птич (в 5 км від 
Мінська). Людей зустріли, нагодували, дали 
можливість перепочити, а потім нічними пе-
реходами у тилу ворога за дві доби доставили 
до партизанського табору у Налибокській пу-
щі, де зарахували рядовими бійцями загону. 
Найбільше євреям співчував молодий комісар 
І. Казак. Натомість начальник особового відді-
лу бригади Д. Зухба недовірливо ставився до 
новоприбулих, перевіряв їх на наявність шпи-
гунів та агентів гестапо. У цьому мав відповід-
ний досвід роботи, оскільки до війни працю-
вав в органах держбезпеки. У таборі всіх пере-
писали, зазначивши професію, і відповідно до 
неї надали роботу. На той час у Барановичсь-
кій області діяло 30 тис. партизанів. У середині 
липня 1943 р. німці провели великий антипа-
ртизанський рейд із застосуванням танків, ар-
тилерії, літаків. Знищили всі села та хутори, що 
межували з партизанською зоною. Налибоксь-
кій ліс оточили і кілька тижнів прочісували. У 
тій акції загинули батьки Галини, сама 19-
річна дівчина вижила. Партизанське життя 
для неї закінчилося у липні 1944 р. Померла у 
2003 р. [14, с. 128-137, 148-153]. 

Серед історій допомоги євреям, відомою є 
порятунок втікачів командиром М. Кисельо-
вим, який врятував 217 (218) осіб. Кисельов 
був військовополоненим-втікачем, який орга-
нізував групу Опору в містечку Ілія Вілейсько-
го району. Група складалася з місцевих жите-
лів і біглих військовополонених, які шукали 
зв’язок з партизанами. У 1942 р. Кисельова 
приймають до партизанського загону «По-
мста» під командуванням В. Воронянського. 
Згодом він отримує наказ створити загін з єв-
рейських біженців і біглих військовополоне-
них, які переховувалися у довколишніх лісах. 
Так виникає загін «Перемога», в якому перебу-
вало чимало жінок з дітьми і старих, загалом 
близько 300 цивільних осіб. Більшість членів 
загону становили євреї з містечка Долгіно-
ве [10].  

Беззбройні люди перебували під опікою 
партизанського загону «Народний месник» на 
чолі з Іваном Тимчуком. Хоча прогодувати й 
обігріти значну кількість людей виявилося 
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справою нелегкою. Виживання членів загону 
залежало від його мобільності, тому значна 
кількість старих і хворих лише ускладнювали 
ситуацію. Долгіновські євреї-партизани брали 
активну участь у багатьох важливих операціях. 
У травні 1942 р. пошкодили майно лісопиль-
ного заводу, вбили 15 німців, захопили зброю. 
У листопаді того ж року взяли участь у зни-
щенні німецького гарнізону в Мяделі, звільни-
вши євреїв з гетто. Попри посилену німецьку 
охорону в Глубокому партизани винесли з га-
рнізону шрифт для підпільної друкарні. Під 
керівництвом Якова Сагальчика долгіновські 
партизани знищили 30 німців у с. Літвичі [24, 
с. 178-179].  

До літа 1942 р. керівництво загону «Народ-
ний месник» вирішує переправити жінок, ста-
рих і дітей за лінію фронту. Вивести людей по-
годжується Кисельов. Для супроводу йому ви-
діляють 5 озброєних охоронців, у тому числі 
жінок. До серпня число євреїв у загоні змен-
шилося на кілька десятків осіб, оскільки були 
вбиті під час збройних сутичок. Рухалися лише 
ночами, а вдень озброєна група намагалася 
роздобути для всіх харчування, вирушаючи у 
довколишні села. Біженці були змучені голо-
дом, холодом, хворобами. Однак Кисельов не 
втрачав надію на їх порятунок. Наприкінці ли-
стопада 1942 р. його група потрапляє у зону дії 
радянських партизанів, у районі м. Великі Лу-
ки. Кисельов саджає людей у потяг зі солдата-
ми і після виходу з оточення супроводжує бі-
женців до Уфи, а потім повертається до Моск-
ви. Згодом одружується на одній з єврейок з 
групи супроводу. У вересні 2005 р. М. Кисельо-
ву присвоєно звання «Праведника світу» [10].  

Одним з врятованих виявився 70-річний 
Шмуель Давид Кугель, родом з містечка Пле-
щениці, який деталізував відомі події. За його 
спогадами, після кривавої розправи над місце-
вими євреями у 1941 р., він вирішив втекти до 
родичів у Долгінове. До весни 1942 р. там ма-
сових акцій не проводилося, хоча євреї страж-
дали від насилля, податків і контрибуцій. Піс-
ля єврейського свята Пурім поширилися чут-
ки, що німці готують знищення місцевих євре-
їв і люди почали підготовку таємних сховищ. 
Акція розпочалася напередодні Пасхи, з вули-
чних акцій, в які потрапляли всі без винятку: і 
старі, і малі. Тому євреї переховувалися по під-
валах, горищах, сараях.  

Есесівці разом з місцевою поліцію проводи-
ли масові обшуки будинків, помешкання заки-
дали гранатами. Тих, хто потрапляв у руки – 
роздягали до гола та розстрілювали за насе-
леним пунктом. Немічних пристрілювали на 

місці. Тіла вбитих лишали непохованими. Кі-
лька сотень людей зігнали у сарай, облили ке-
росином і підпалили. З 3 тис. євреїв Долгінове, 
за два дні винищили – 1,8 тис. осіб. Решту під 
приводом реєстрації зігнали у гетто, яке скла-
далося з 40 маленьких будиночків. Єврейський 
квартал огородили колючим дротом і де-
рев’яним парканом. Усі роботи виконували 
самі євреї. У гетто люди почали організовува-
ти сховища, адже розправи продовжувалися. 
За два дні винищили ще вісім сотень осіб. Піс-
ля чого найбільш активні євреї почали готува-
ти втечу. Одного дня вони розтрощили огоро-
жу та втекли у білоруські ліси. Там зустріли 
партизанів. Молодь зарахували бійцями заго-
ну, а старих, хворих і дітей продовжували пе-
реховувати та годувати. Політрука Кисельова 
євреї вважали доброю й освіченою людиною. 
Літо й осінь долгіновські втікачі провели у 
партизанському загоні. З настанням холодів, 
самих слабких вирішили перевести через лі-
нію фронту та доставити у тил. Похід на «Ве-
лику Землю» тривав близько двох місяців. Де-
сятки кілометрів проходили вночі, а вдень – 
відпочивали. Коли дійшли до сусідніх «парти-
занських» районів стали пересуватися вдень, а 
відпочивати – вночі. Розміщувалися по сільсь-
ких хатах, по 3-4 особи у кожній. Селяни пос-
тояльцям допомагали чим могли [24, с. 164-
167].  

З містечка Орани у партизани пішло 40 єв-
реїв з метою чинити опір окупантам і мстити-
ся за втрачених рідних [24, с. 178]. Відома істо-
рія рятування родини Ястшомб з Вілейського 
гетто. У середині травня 1941 р. у подружжя 
лікарів Марка та Рози Ястшомб народилася 
донька Гінда. Щоб врятуватися від знищення, 
подружжя вирішило тікати до партизанів. 
Свою маленьку дівчинку лишили у колишньо-
го сусіда, який працював начальником місце-
вого радіовузла. Півтора року родина Ястшомб 
переховувалася у підвалі Сергія й Уляни Воли-
нець, мешканців с. Осиповичі. Навесні 1944 р. 
за допомоги їхнього сина – зв’язківця, под-
ружжя потрапляє до партизанського загону та 
розповідає про залишену на чужих людей ди-
тину. Загін роздобуває інформацію про місце 
перебування дівчинки й довідується, що вона 
знаходиться в іншому населеному пункті, не-
подалік їхнього штабу. Покинуту на околиці 
лісу дитину врятувало подружжя Садовських, 
які видавали її за польку та виховували як рід-
ну. Однак справжні батьки все ж забрали свою 
дівчинку. Після війни Гінда вивчилася на ліка-
ря і в 1990 р. емігрувала до Ізраїлю. У травні 
2008 р. подружжя Волинець отримало звання 
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«Праведників світу» [9]. Станом на 1 січня 
2018 р. це звання вже мають 650 громадян Бі-
лорусі [23]. 

Подібною є історія родини Гольдфарб з Ко-
брина. Після ліквідації Кобринського гетто їх 
прихистило сімейство пастора Йосипа Назару-
ка, яке переховувало їх до осені 1943 р. У цей 
час на хуторі з’явилися партизани. Вони при-
йшли у пошуках провіанту і робітників для 
земляних робіт. Дізнавшись про євреїв-
втікачів – мобілізували на роботи. Так родина 
Гольдфарбів опинилася у партизанському за-
гоні імені Котовського. Під час бойових дій рі-
дні Хінки загинули. Сама вона відстала від за-
гону і до визволення району переховувалася 
на болотах і в лісах. Після війни емігрувала до 
Ізраїлю [11].  

Отже, допомога євреям радянськими пар-
тизанськими загонами білоруських лісів засві-
дчила, що доля приречених на тотальне зни-
щення людей не стала байдужою для коман-
дирів, які приймали біженців з окупованої те-
риторії і втікачів з гетто, оскільки їм потрібні 
були бійці, медпрацівники, додаткова робоча 
сила. Зазвичай чоловіків залишали для веден-
ня бойових дій і здійснення диверсійних опе-
рацій, а жінок з медичною освітою – для допо-
моги пораненим. Решту жінок, старих і дітей 
відправляли за лінію фронту.  

Євреї-втікачі з гетто також створювали 
окремі партизанські групи/загони та намага-
лися допомогти своїм побратимам, про що сві-
дчить наявність кількох «сімейних таборів». 
Місцеві мешканці (росіяни, білоруси), які не 
підтримували нацистську політику геноциду, 
теж намагалися будь-яким чином допомогти 
нужденним. Попри складність порятунку, Бі-
лорусь пишається сотнями рятівників і визна-
них «Праведників світу», які змогли знайти у 
собі сили, мужність, матеріальні й інші можли-
вості, а головне – бажання підтримати євреїв у 
складні часи їхнього існування та виживання.  
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The forms and methods of assistance to Jewish refugees from the occupied territory and Jewish escapees from the ghetto of 

Minsk, Vitebsk, Nowogródek, Bilostok, Slonim, Kobryn, Nesvizh, Lenin and other settlements, by Soviet partisan detachments op-
erating in the Belarusian forests during the World War II are analyzed. Attention is drawn to those detachments that accepted 
Jews and the quantity of Jewish partisans. Some ghetto Jews created «family camps» and tried to help their sworn brothers. The 
refugee camps from Nowogródek and Minsk ghettos of Tuvia Bielski and Shalom (Shlomo) Zorin were in the Naliboki Forest. 
There were craft and gunsmiths workshops, social institutions: schools, medical clinics, etc. In the summer of 1944, Bielski unit 
numbered 1.2 thousand. Zorin's unit, which eventually increased to 800 Jews, took an active part in the combats with the enemy, 
blew up the special trains, and carried out other combat tasks of the partisan brigade. In early July 1944, the unit joined the ad-
vanced detachments of the Red Army. 

Assistance to Jews by Soviet partisan units showed that the commanders who accepted refugees and escapees did not remain 
indifferent to the fate of people doomed to total destruction. Usually, young men were left for combat and sabotage operations, 
and women with medical education helped the wounded. The rest of the women, the elderly and children were sent across the 
front line. About 1.5 thousand people found themselves in the rear. Local residents (Russians, Belorussians) who did not support 
the Nazi genocide policy, also, tried to help the needy in any way. The key role of partisan M. Kyselyov, physician K. Okolovych, 
Belarusian families of Volynets and pastor J. Nazaruk, connected with the partisans, in the rescue of Jews is noted. Despite the 
difficulties of rescuing, Belarus is proud of hundreds of saviors and recognized «Righteous» people who were able to muster suffi-
cient strength, courage, material and other means, and, which was more important, the desire to support the Jews in difficult 
times of their existence and survival. 
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У статті аналізується роль американського зовнішньополітичного відомства у реалізації гуманіта-

ристських ініціатив Президентів США Франкліна Делано Рузвельта та Гаррі Трумена стосовно політич-
них біженців з Німеччини й Австрії у довоєнний і повоєнний час. Залучено опубліковані документи Держав-
ного Департаменту США із серії Foreign Relations of the United States, мемуари очільника Держдепу Кордела 
Халла. Прослідковано внесок чиновників Держдепу США у втілення планів американського керівництва 
щодо налагодження міжнародної співпраці у питаннях надання допомоги європейським біженцям. 
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На початку ХХІ ст. невпорядкована масова 

міграція стала однією з глобальних проблем 
людства. Екологічні, соціальні, економічні 
проблеми, політичні переслідування, військові 
конфлікти, демографічне перенаселення та 
низький життєвий рівень спровокували євро-
пейську міграційну кризу. За цих умов Органі-
зацією Об’єднаних Націй активно обговорю-
ється підписання Глобального пакту з міграції. 
Спроба координувати міжнародні зусилля, 
щоб запобігти міграційній кризі у Центральній 
і Західній Європі здійснив тридцять другий 
Президент США Франклін Делано Рузвельт. 
Рівно вісімдесят років тому з його ініціативи 
пройшла представницька конференція з про-
блем вимушених мігрантів у французькому 
Евіані, за результатами якої було створено 
Міжурядовий комітет з питань біженців.  

При аналізові американської допомогової 
політики, спрямованої на полегшення долі єв-
ропейських політичних біженців необхідно 
враховувати звужені можливості американсь-
кого лідера для впливу на ситуацію, який не 
міг розраховувати на підтримку Конгресу, де 
переважали ізоляціоністські настрої. За таких 
обставин одним з важливих інструментів реа-
лізації гуманітаристських намірів Президентів 
США було зовнішньополітичне відомство, си-
лами якого можна було скликати спеціальні 
конференції з питань біженців і вносити це 
питання на розгляд інших форумів. Метою да-
ної статті є аналіз дипломатичних зусиль 
Державного Департаменту США, спрямованих 
на вирішення чи актуалізацію теми вимуше-
них європейських мігрантів на міжнародних 
форумах, де питання біженців не було голов-

ним та все ж розглядалося, було внесене або 
робилися спроби з його включення до порядку 
денного. 

Після проведення влітку 1938 р. у францу-
зькому курортному місті Евіан-ле-Бен конфе-
ренції з питань біженців, стало помітним неро-
зуміння представниками переважної більшос-
ті учасників форуму актуальності та невідкла-
дності питання. Особливі надії американській 
лідер покладав на країни Латинської Америки, 
що за його очікуваннями після послаблення 
американського диктату у середині 1930-х рр. 
мали б зробити кроки у відповідь.  

Одним з перших заходів, здійснених Ф. Руз-
вельтом після приходу до Білого Дому, став 
перегляд парадигми відносин з країнами 
Центральної й Південної Америки та Кариб-
ського басейну. Проголошена 1933 р. політика 
«Доброго сусіда» передбачала відмову від по-
літики «великого кийка», базованої на зброй-
них інтервенціях і військовій присутності США 
у країнах регіону. Нові методи забезпечення 
американського впливу зводилися не лише до 
відмови від прямого застосування сили, а й до 
забезпечення підтримки місцевим впливовим 
лідерам, тренування поліційних формувань, 
подальшого економічного та культурного 
проникнення, надання позик, економічного 
нагляду, політичних переворотів. 

Розраховуючи на потепління у відносинах з 
країнами Латинської Америки та з метою про-
довження практичної реалізації гуманітарист-
ських зусиль Білого Дому наприкінці 1938 р. 
американська делегація мала актуалізувати 
питання біженців на Восьмій Міжнародній 
конференції Американських держав у Лімі, яка 
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повинна була пройти 9-27 грудня 1938 р. Спо-
чатку, у листопаді 1938 р. Франклін Рузвельт 
на зустрічі з головою Президентського дорад-
чого комітету з питань політичних біженців 
Джеймсом МакДонадлом попрохав прискори-
ти зусилля структури щодо пошуку якомога 
більшої кількості місць притулку біженців, 
особливо у Латинській Америці. Потім вико-
навчий секретар Президентського комітету 
Джордж Воpрен повідомив Держдеп, що шанси 
на офіційну підтримку Панамериканською 
конференцією допомоги біженцям мізерні. 
Більшість країн регіону все ще не розуміли 
всю гостроту проблеми, а також зробили жор-
сткішими норми міграційного законодавства 
після Великої депресії [2, p. 63]. З іншого боку, 
Д. Воррен пропонував перевести тему розмі-
щення євреїв у площину двосторонніх відно-
син і за цих умов латиноамериканські уряди 
могли б прийняти значну кількість мігрантів, 
здатних допомогти у розвитку сільського гос-
подарства та промисловості [15, p. 273]. 

Не дивлячись не те, що питання допомоги 
біженцям за підтримки бразильського делега-
та Евіану Хеліу Лобоса було включене до по-
рядку денного, у кінцевому підсумку ця тема 
не увійшла до тексту підсумкової декларації та 
була відхилена членами Пан-Американського 
Союзу.  

Окрім традиційних міждержавних зустрі-
чей, американські дипломати використовува-
ли різноманітні платформи для розгляду про-
блеми біженців та її актуалізації перед світо-
вою громадськістю. Так, питання біженців бу-
ло підняте американською стороною на три-
дцять п’ятій конференції Міжпарламентського 
Союзу, що пройшла у серпні 1939 р. в Осло. На 
асамблеї однієї з найстаріших діючих до сьо-
годні міжнародних організацій (заснована 
1889 р.) керівник американської делегації кон-
гресмен Гамілтон Фіш ІІІ оприлюднив план 
вирішення проблеми європейських політич-
них біженців від нацистських переслідувань. 
За задумом парламентаря, необхідно було ре-
алізувати акцію з широкомасштабного пере-
селення євреїв з метою господарського осво-
єння французьких і британських колоніальних 
володінь біля озера Чад. Американський пред-
ставник запевнив учасників заходу, що одер-
жав схвалення від міністрів закордонних справ 
Великої Британії лорда Галіфакса та його фра-
нцузького колеги Жоржа Бонне. Ідея виклика-
ла інтерес у французького міністра колоній 
Жоржа Манделя. Головною метою приїзду 
Г. Фіша було агітування міжнародної громад-
ськості щодо їх залучення до фінансування 

проекту, кошторис якого становив близько ста 
мільйонів доларів США [12, p. 4-5]. 

Після розгрому Франції й інших країн Захі-
дної Європи з метою обговорення питання за-
хисту колоній Франції та Нідерландів амери-
канською стороною терміново була скликана 
конференція. Друга консультативна зустріч 
міністрів закордонних справ країн Латинської 
Америки пройшла 21-30 липня 1940 р. у Гава-
ні. Головною метою заходу декларувалося ви-
роблення спільних для країн західної півкулі 
принципів солідарності в умовах зміни геопо-
літичної ситуації в Європі на фоні військових 
успіхів країн Осі.  

Проте, американською дипломатією Гавана 
також розглядалася в якості майданчика для 
комунікування з країнами регіону стосовно 
вирішення проблем європейських біженців. 
Держсекретар К. Халл 3 липня одержав прези-
дентські інструкції з узгодження можливостей 
розпочати перемовини стосовно захисту ста-
родавнього принципу політичного притул-
ку [15, p. 274]. Напередодні заходу К. Халл очі-
кував, що питання біженців буде включене до 
порядку денного з метою розгортання «гума-
нітарної діяльності, що може здійснюватися в 
американських республіках стосовно жертв 
європейської війни». У першу чергу мова йшла 
про евакуацію дітей з Європи до Латинської 
Америки [14, p. 3]. Питання допомоги єврейсь-
ким біженцям, що перебували у Франції й ін-
ших країнах, що опинилися під впливом наци-
зму, одержало підтримку кубинського зовніш-
ньополітичного відомства [13, p. 2]. 

До складу американської делегації увійшли 
Кордел Халл, Адольф Аугустус Берле-молод-
ший (помічник держсекретаря з питань Ла-
тинської Америки), Вільям Доусон-молодший 
(посол США у Панамі), Грін Хейвуд Хекворт 
(радник держсекретаря з юридичних питань), 
Лео Паcволскі, (спецрадник держсекретаря) 
Лоуренс Хейден Дагган (радник з питань полі-
тичних відносин), Гарі Декстер Вайт (голова 
відділу валютних досліджень міністерства фі-
нансів), Гросвенор Джонс (в.о. директора бюро 
зарубіжної та внутрішньої торгівлі міністерст-
ва торгівлі), Леслі Аллен Вілер (директор офісу 
зарубіжних аграрних відносин Держдепу) [10, 
p. 822] 

Офіційно трьома головними завданнями 
заходу визначалися обговорення потенційної 
загрози перебрання Німеччиною та Італією 
контролю над французькими та нідерландсь-
кими колоніями, протидія німецькому впливу 
та підривній діяльності в «Американських ре-
спубліках», поширення економічних усклад-
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нень у зв’язку з війною в Європі. У свою чергу, 
американську сторону турбували загроза 
створення німецької бази поблизу Панамсько-
го каналу, пропагандистська діяльність дип-
ломатів країн Осі та серйозне німецьке лобі 
пов’язане з емігрантами-землевласниками й 
серйозними позиціями німецького експорту в 
регіоні, можливість захоплення країнами Ла-
тинської Америки колоній Франції, Нідерлан-
дів та Великої Британії у зв’язку з проблемами 
у метрополіях. Так, Аргентина заявила претен-
зії на Фолклендські острови, Чилі – Антаркти-
чні території, Гватемала – Британський Гон-
дурас (Беліз). 

Попри американські зусилля за два роки пі-
сля Ліми в Гавані державний секретар США 
Кордел Халл знову безуспішно намагався за-
лучити країни регіону до колективного вирі-
шення проблем біженців [15, p. 274]. Невдовзі 
представники Аргентини, Уругваю та Параг-
ваю під час обговорення торговельної угоди 
домовилися про необхідність ухвалення більш 
жорстких міграційних норм, щоб унеможли-
вити проникнення до себе «небажаних» осіб, 
що пояснювалося міркуваннями безпеки [18, 
p. 792]. 

Більше того, подібні заяви озвучувалися на 
Міжамериканській конференції з координації 
роботи поліції та судів, що проходила 
27 травня – 9 червня 1942 р. у Буенос-Айресі. З 
огляду на те, що тематика засідання безпосе-
редньо не стосувалася питання біженців, 
представник США Вільям Доусон (посол в 
Уругваї) не одержував відповідних інструкцій 
з Держдепу [5, p. 48-49]. Попри це, болівійсь-
кий делегат запропонував законодавчо обме-
жити можливість набуття біженцями грома-
дянства [11, p. 4]. 

Військові кампанії 1943 р. принесли помітні 
успіхи країнам Антигітлерівської коаліції, що 
знову повернуло питання допомоги біженцям 
на міжнародний порядок денний. Організова-
на Союзниками Конференція з допомоги та 
відновлення пройшла з 10 листопада до 
1 грудня 1943 р. в Атлантик-Сіті. На запро-
шення американського уряду прибули пред-
ставники 44 урядів, що представляли вісімде-
сят відсотків мешканців планети [9, p. 20]. Пе-
реважна більшість з них на той момент пере-
бували у стані війни з країнами Осі та входили 
відповідно до Антигітлерівської коаліції. Це 
такі країни як Австралійський союз, Бельгія, 
Болівія, Бразилія, Велика Британія, Гаїті, Гва-
темала, Гондурас, Греція, Домініканська рес-
публіка, Іран, Ірак, Канада, Китай, Колумбія, 
Коста-Ріка, Куба, Люксембург, Мексика, Нідер-

ланди, Нікарагуа, Нова Зеландія, Норвегія, Па-
нама, Перу, Польща, Сальвадор, СРСР, США, Фі-
ліппіни, Франція, Чехословаччина, Чилі, Еква-
дор, Ефіопія, Південно-Африканський союз, 
Югославія. Окрім того, на форумі брали участь 
представники Індії як «залежної країни» й 
окупованої американцями Ісландії. Приїзд де-
легацій нейтральних країн (Венесуела, Єгипет, 
Ліберія, Парагвай, Уругвай) свідчив про їх го-
товність виступити на боці альянтів у недале-
кому майбутньому. 

Серед головних проблем, що розглядалися 
на конференції, називалися голод і хвороби. Не 
менш важливим визнавався захист осіб, які під 
дією обставин змушені були залишити власні 
помешкання. За оцінками експертів у Європі 
нараховувалося від двадцяти до тридцяти мі-
льйонів «бездомних» (англ. homeless). За своїм 
змістом конференція в Атлантик-Сіті була 
установчою, отож головним підсумком заходу 
стало створення Адміністрації Об’єднаних На-
цій для допомоги і відбудови (англ. UNRRA). 
Від США угоду про створення ЮНРРА підписав 
особисто Ф. Рузвельт [1, p. 853]. Одним з ваго-
мих наслідків роботи форуму було міжнарод-
но-правове окреслення поняття «переміщеної 
особи Об’єднаних Націй». Оскільки ЮНРРА 
стала ще однією міжнародною структурою, 
яка у тому числі опікувалася проблемами єв-
ропейських біженців, постало питання про не-
допущення дублювання функцій і виникнення 
конфлікту інтересів із вже існуючими органа-
ми. Потенційні проблеми вдалося вирішити 
після укладення окремої угоди з представни-
ками Міжурядового комітету з питань біжен-
ців і зустрічі з керівництвом Військової ради з 
питань біженців. Безпосередньо у структурі 
ЮНРРА було створено Відділ переміщених 
осіб, який очолив американський представник 
Фред Хелер [17, p. 4]. 

Невдовзі після четвертого успіху Ф. Руз-
вельта на президентських виборах незмінного 
з 1933 р. очільника американського зовніш-
ньополітичного відомства було звільнено у 
зв’язку з погіршенням стану здоров’я. 1 грудня 
1944 р. на місце рекордсмена за терміном пе-
ребування на посаді державного секретаря 
Кордела Халла змінив Едвард Стеттініус-
молодший. За період його урядування питан-
ня біженців розглядалося на конференціях 
«Великої трійки». Оскільки наприкінці війни 
низка міжнародних і національних структур 
опікувалися наданням допомоги вимушеним 
мігрантам, тож враховуючи очікуване набли-
ження завершення війни, лідери країн Антигі-
тлерівської коаліції вирішували долю інших 
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категорій населення. Так, у день закриття Ял-
тинської конференції, 11 лютого 1945 р. було 
укладено англо-радянську й американсько-
радянську угоди щодо переміщених осіб. «До-
говір стосовно військовополонених та цивіль-
них осіб, звільнених військами, що знаходять-
ся під радянським командуванням, і війська-
ми, що знаходяться під командуванням США» 
з радянського боку підписав представник Ге-
нерального Штабу Червоної армії генерал-
лейтенант Анатолій Гризлов, з американсько-
го – голова військової місії при посольстві 
Сполучених Штатів у Радянському Союзі гене-
рал-майор Джон Рассел Дін [6, p. 985-987]. Під-
писаний документ цілком відповідав поба-
жанням радянської сторони, адже повернення 
остарбайтерів і військовополонених, з одного 
боку, частково могло компенсувати колосаль-
ні демографічні втрати у війні, а з іншого – 
стати одним з інструментів політики заляку-
вання, яка у тому числі базувалася на ізольо-
ваності країни та відсутності можливостей її 
залишити. Радянський Союз прагнув пошири-
ти дію угоди на осіб, що були громадянами 
СРСР на момент початку війни з Німеччиною, 
вбачаючи у цьому один із засобів міжнародної 
легітимації перегляду європейських кордонів і 
визнання територіальних придбань 1939-
1941 рр. Зі змістом двосторонньої угоди Держ-
деп США ознайомив американську пресу 
8 березня 1946 р. 

У свою чергу, на Потсдамській конференції 
до тексту остаточної угоди 1 серпня 1945 р. 
також увійшла стаття, пов’язана з питанням 
біженців. Дванадцятий пункт Протоколу Бер-
лінської конференції трьох великих держав 
стосувався «впорядкування переміщення ні-
мецького населення». Фактично мова йшла 
про легалізацію союзниками примусової де-
портації німців з країн Центральної та Східної 
Європи. Узаконене переможцями вигнання 
фольксдойче з Польщі, Чехословаччини й Уго-
рщини у 1945-1950 рр. супроводжувалися ор-
ганізованим насильством, конфіскацією май-
на, переміщенням у табори, переселенням до 
окупованої Німеччини та Австрії. За оцінками 
американського правозахисника Альфреда 
Моріса де Заяса подібні дії стали «страшною 
помстою», внаслідок чого чимало німців заги-
нули при переїзді, а більшість було витіснено з 
традиційних місць проживання. «Акції відпла-
ти» схвалив ще Франклін Рузвельт, а сам до-
кумент підписав його наступник Гаррі Трумен. 

Напередодні Потсдамської конференції но-
вим очільником американського зовнішньо-
політичного відомства став Джеймс Френсіс 

Бірнс. У 1946 р. політика США стосовно біжен-
ців базувалася навколо співпраці з Організаці-
єю Об’єднаних Націй. Позиція Держдепу зво-
дилися до ухвалення принципу нео-
бов’язковості репатріації, досягнення вагомих 
позицій в Економічній і Соціальній раді ООН, 
створення нової міжнародної структури, яка за 
умови розширення компетенції та фінансової 
підтримки у короткостроковій перспективі б 
мала замінити існуючі інтернаціональні інсти-
туції (Офіс Верховного комісара Ліги Націй з 
питань біженців, Міжурядовий комітет з пи-
тань біженців, ЮНРРА) [7, р. 1448]. 

Важливим елементом реалізації американ-
ської політики стала участь у Першій сесії Ге-
неральної асамблеї ООН. Перша частина сесії 
проходила 10 січня – 14 лютого 1946 р. у Лон-
доні, друга 23 жовтня – 15 грудня 1946 р. у 
Нью-Йорку. До компетенції одного з шести 
головних комітетів Генасамблеї ООН (Третьо-
го) було віднесено пункти порядку денного, 
що стосувалися питань культури, соціальної та 
гуманітарної сфери, проблем прав людини. На 
засіданнях Третього комітету вирішили внес-
ти питання біженців під десятим номером до 
порядку денного другої частини першої сесії 
Генасамблеї ООН. Вивчення питання було пе-
редане Економічній і Соціальній раді ООН. На-
прикінці року було ухвалене рішення про 
створення Підготовчої комісії, яка у відведе-
ний час мала б створити Міжнародну органі-
зацію у справах біженців, а також засновано 
Спеціальний комітет з питання біженців і пе-
реміщених осіб.  

21 січня 1947 р. місце держсекретаря в уря-
довому Кабінеті Президента Г. Трумена посів 
Джордж Кетлетт Маршалл-молодший. На да-
ному етапі американська дипломатія опікува-
лася ухваленням всеосяжного договору про 
права особи. З цією метою було створено оо-
нівську комісію з прав людини, перше засідан-
ня якої пройшло на території США у містечку 
Лейк Саксес у період з 27 січня до 10 лютого 
1947 р. Головою комісії обрали члена амери-
канської делегації в ООН, екс-першу леді США 
Елеонору Рузвельт. Вироблений після трива-
лих дебатів документ під назвою «Загальна 
декларація прав людини» 10 грудня 1948 р. 
був схвалений Генеральною асамблеєю ООН у 
Парижі. Жоден з представників іноземних де-
легацій не проголосував проти, щоправда чле-
ни двох делегацій не голосували (Гондурас, 
Ємен), а вісім країн утрималися. Серед них Пів-
денно-Африканський Союз, Саудівська Аравія, 
СРСР, Білоруська РСР, Українська РСР, Югосла-
вія, Польща, Чехословаччина. Представники 
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комуністичного блоку пояснювали свою пози-
цію «недостатнім засудженням фашизму» у 
тексті Декларації. Проте, ідейна натхненниця 
документу Елеонора Рузвельт вважала, що 
прорадянські країни турбувала тринадцята 
стаття, де йшла мова про свободу пересування 
особи, виражену у праві громадян покинути 
свою країну. Важливим досягненням для між-
народно-правового визнання та сприяння ви-
рішення проблем біженців була чотирнадцята 
стаття Декларації, якою проголошувалося 
право кожної людини на одержання зарубіж-
ного притулку від переслідування. Стаття 
тринадцята також декларувала право на сво-
боду пересування та вільний вибір місця про-
живання у межах власної країни та право на 
повернення додому після вимушеної мігра-
ції [16]. 

Наступного дня після його інавгурації 
Г. Трумена на новий Президентський термін, 
21 січня 1949 р. новим держсекретарем США 
було призначено Діна Гудерхема Ачесона. У 
цей час перед американською дипломатією 
стояли інші виклики, пов’язані з подоланням 
стрімко зростаючих комуністичних загроз. 
Проте на цьому фоні, Білий Дім не відмовився 
від надання допомоги політичним біженцям 
як на внутрішній, так і на міжнародній арені. У 
період другої каденції Г. Трумена було прове-
дено низку спеціальних конференцій, присвя-
чених питанням біженців, але цей аспект ба-
читься темою окремого дослідження. Держдеп 
не відмовився від актуалізації питання біжен-
ців на різноманітних міждержавних форумах. 
У цьому контексті можна згадати заходи Між-
народної організації праці – підготовчу конфе-
ренцію з питань міграції у Женеві (квітень 
1950 р.) та генеральну конференцію з питань 
міграції у Неаполі (жовтень 1951 р.). На цих 
форумах американські делегати домагалися 
розширення участі організації у «польовій ро-
боті» в Європі відповідно до міграційної полі-
тики США останніх двох років. Не останню 
роль в американських очікуваннях від спів-
праці з МОП стало обрання її представника 
Девіда Ебнера Моурза головою організації [8, 
p. 280-282]. Сам американський очільник між-
народної структури ситуацію, що склалася у 
світі, називав «трагічним парадоксом епохи». 
Подібна оцінка пов’язувалася з одночасним 
існуванням «країн з надлишком робочих рук і 
мізків й країн, де ці руки та мізки могли б до-
помогти розвивати недосліджені ресурси» [3, 
p. 123].  

Отже, наприкінці 1930-х – на початку 1950-
х років американське зовнішньополітичне ві-

домство стало одним з ключових інструментів 
реалізації президентського гуманітаристсько-
го курсу, спрямованого на вирішення проблем 
центральноєвропейських політичних біжен-
ців. Після проведення ініційованої американ-
ською стороною Евіанської конференції, 
Держдеп США виступав співорганізатором мі-
ждержавних конференцій, на яких розгляда-
лося, або робилися спроби розглянути питан-
ня вимушених мігрантів. Американські дип-
ломати брали активну участь в інституціаль-
ній розбудові міжнародної системи допомоги 
біженцям, координували зусилля з іншими 
американськими відомствами та представни-
ками США на зарубіжних форумах. Серед най-
важливіших завдань, вирішенням яких опіку-
валися держсекретарі США, було створення 
ефективної постійної діючої міжнародної ор-
ганізації, визначення правового статусу виму-
шених мігрантів, пошук можливостей для ук-
ладання домовленостей з країнами Латинсь-
кої Америки, що могли б прийняти у себе зна-
чну кількість біженців, сприяння у подоланні 
європейської демографічної кризи, що постала 
за наслідками Другої світової війни. Перспек-
тивним напрямом подальших наукових дослі-
джень вбачається аналіз роботи американсь-
кої дипломатії на спеціальних конференціях, 
присвячених біженцям. 
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У статті розглянуто зовнішньополітичну стратегію президента Коллора у відносинах між Бразилією 

й Європейським Союзом. Бразильська зовнішня політика була спрямована на те, щоб вбудувати країну у 
світову економіку та політику. З’ясовано, що у бразильській зовнішній політиці з’явився такий термін як 
президентська дипломатія. Міністерство закордонних справ не мало головної ролі у формуванні зовніш-
ньої політики, а президент безпосередньо брав активну участь у виконанні зовнішньополітичної страте-
гії країни. Визначено, що зріс дипломатичний інтерес з боку ЄЕС щодо Бразилії та навпаки. 

Ключові слова: Бразилія, зовнішня політика, Латинська Америка, президентська дипломатія, ЄЕС 
 
Відносини Бразилії з ЄЕС є цінними з точки 

зору реалізації її національних інтересів у сфе-
рі зовнішньої політики. Відповідно розгляд 
питання становлення бразильсько-євро-
пейської співпраці є важливим для розуміння 
взаємних інтересів, що вплинули на форму-
вання основних стратегій Бразилії щодо ЄЕС. 
Метою даної роботи є дослідження бразильсь-
ких пріоритетів європейського вектору зовні-
шньої політики, які виокремлюють основні 
напрямки співпраці та співробітництва. 

Розвиток відносин Бразилії та ЄЕС не є пре-
дметом окремого дослідження у роботах віт-
чизняних авторів. Окремі аспекти даної теми 
розглядаються українським дослідником 
А. Бредіхіним [1]. У той самий час дослідження 
бразильсько-європейських відносин частково 
представлені у роботах зарубіжних авторів, 
зокрема російських – З. Івановський [3], В. Су-
дарєв [4], В. Тайяр [5], Н. Чернишова [6], та бра-
зильських – Сержіо Данезе [23], Бразиліо Са-
лум-молодший [22], Карлос Рібейро Санта-
на [23], які приділяють увагу зокрема форму-
ванню загальної стратегії зовнішньої політики.  

Політична й економічна ситуація, що скла-
лася у Бразилії після закінчення холодної вій-
ни, стала результатом поширення регіоналіст-
ських ідей, які припали на період президенст-
ва Фернандо Коллора ді Меллу (1989-1992). 
Він був представником Партії національної 
реконструкції Бразилії (нині Робітнича партія 
Бразилії), від якої він висувався на посаду пре-
зидента. На президентських виборах у 1989 р. 
Коллор здобув перемогу над соратником по 
Партії національної реконструкції Луїсом Лу-
лою да Сілвою. Президент Коллор у своїй пе-
редвиборчій програмі вирізнявся популістсь-

кими заявами, співпрацею з великими телеві-
зійними компаніями Бразилії, зокрема такими 
як Globo1, які певною мірою й допомогли йому 
здобути перемогу на виборах [3, с. 83-84].  

З початком свого президентського терміну 
Коллор мав намір визначити нові орієнтири 
зовнішньої політики для країни. У своїй пе-
редвиборчій програмі майбутній президент 
виступав за ідеї модернізації та розробку влас-
ної зовнішньополітичної концепції, аби Бра-
зилія знайшла своє місце серед країн «першого 
світу». Зокрема у цей час відбувається збли-
ження Бразилії з Аргентиною, що створювало 
нові умови для подальшої консолідації вели-
ких регіональних держав Півдня та змушувало 
бразильський уряд розпочати ретельний ана-
ліз пріоритетів зовнішньої політики країни.  

Зовнішня політика президента Коллора 
мала три основні мети: 1) модернізація міжна-
родної програми Бразилії; 2) створення пози-
тивного діалогу із США; 3) вихід Бразилії з чи-
сла країн третього світу [23, c. 9-11]. Сукуп-
ність цих цілей призвели до успіху Коллора у 
відносинах з країнами Південного конусу2. Це 
у свою чергу дало можливість з ініціативи 
Бразилії підписати у березні 1991 р. Асунсьон-
ський договір, який поклав початок 
МЕРКОСУР3 за участю Бразилії, Парагваю, 

                                                
1 Globo – «глобус». «Ґлобу» – бразильська телевізійна компа-
нія створена у передмісті Ріо-де-Жанейро журналістом Ро-
берту Пізані Марінью. 
2 Південна частина Південної Америки, формою нагадує 
перевернутий конус, що розташована під тропіком Козерога. 
Включає в себе Аргентину, Чилі, Уругвай, іноді Парагвай. 
3 МЕРКОСУР (Mercosur) – економічний союз держав у Пів-
денній Америці, за темпами розвитку переважає всі інші 
подібні об’єднання. До нього входять Аргентина, Бразилія, 
Парагвай, Уругвай та Венесуела, як асоційовані члени – Чилі, 
Болівія, Перу, Колумбія й Еквадор. 
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Уругваю й Аргентини. Створення МЕРКОСУР 
мало позитивні наслідки для країни та для са-
мого Коллора, що цілком можна вважати його 
першим зовнішньополітичним успіхом на по-
саді президента, з точки зору торгівельної по-
літики, й позиціонування себе, як відкритого 
регіонального лідера Південної Америки. 

У той самий час уряд Коллора дав зрозумі-
ти, що він виступає за формування нових пріо-
ритетів зовнішньої політики, які будуть засно-
вані на відносинах з розвиненими країнами. 
Очевидно, Коллор усвідомлював, що у взаємо-
залежному світі, який проходить через зміни 
та глибокі трансформації, жодна країна, у тому 
числі й Бразилія, не захищена від ризиків, що 
існують у міжнародній політиці. У цьому кон-
тексті не можна відмовитися від широких мо-
жливостей співпраці з іншими країнами, які 
пропонує світ [22, c. 269-270]. Аби не повтори-
ти помилки старої адміністрації екс-
президента Сарні, коли було зіпсовано імідж 
Бразилії, нова адміністрація повинна була, у 
свою чергу, врахувати три ключові проблеми з 
якими адміністрація Сарні не впоралась, а са-
ме: 1) торговий протекціонізм; 2) великий зо-
внішній борг; 3) екологічні проблеми. Окрім 
регіональної політики уряд Бразилії надавав 
великого значення відносинам з ЄЕС, в яких за 
президенства Фернандо Коллора ді Меллу ві-
дбувався реальний прогрес.  

Бразильське керівництво розцінювало від-
носини з ЄЕС, як один із зовнішньополітичних 
пріоритетів і важливий напрямок, покликаний 
забезпечити досягнення довгострокових інте-
ресів країни у політичній, торговельно-
економічній і соціальній сферах. Пріоритет-
ність цих зв’язків для Бразилії зумовлена ку-
льтурно-історичною спільністю, зокрема, на 
європейські ринки припадало майже чверть 
торговельного обороту країни, це близько 
25 млрд. доларів на рік, а натомість обсяг інве-
стицій у Бразилію зі сторони ЄЕС понад 
50 млрд. доларів на рік [20].  

Втім, якщо проаналізувати інвестиції з 
1970-х і до середини 1990-х рр., то треба зва-
жувати, що частка надходження прямого капі-
талу із Західної Європи до Латинської Амери-
ки, на кінець 1970-х років становить 40%, а у 
період з 1985 по 1995 рр. цей показник змен-
шується до 20%, тобто зменшується удвічі. Це, 
у першу чергу, пов’язано з розпадом радянсь-
кого блоку. Велика частина західноєвропейсь-
ких інвестицій була направлена до країн 
Центральної та Східної Європи. Ця ситуація 
вплинула також на двосторонню торгівлю між 
ЄЕС та латиноамериканським регіоном: якщо 

у 1980-і роки торгівельний баланс мав пози-
тивне сальдо, то у період з 1985 по 1995 роки 
відбувається різкий спад [2, c. 344]. Тому ще 
під час короткого періоду між виборами к Бра-
зилії та процесом інавгурації, президент Кол-
лор здійснив світове турне до дванадцяти кра-
їн світу: Аргентини, Уругваю, Парагваю, США, 
Японії, СРСР, ФРН, Італії, Франції, Англії, Пор-
тугалії й Іспанії аби сприяти відновленню до-
віри до Бразилії. Це турне було обумовлене 
необхідністю привернути увагу інвесторів до 
Бразилії. Для того, щоб врятувати авторитет 
країни, Коллор разом зі своєю командою вдав-
ся до трьох стратегій: 1) він став ближче до 
міністерства зовнішніх справ, запропонувавши 
останньому свою концепцію зовнішньої полі-
тики; 2) він підтвердив свою роль головного 
міжнародного співрозмовника від імені краї-
ни; 3) він виділив три проблеми, які були най-
більш чутливі до іміджу країни у глобальному 
масштабі: зовнішній борг, екологія та протек-
ціонізм [8, c. 110-112]. 

У контексті нашого аналізу, ми хочемо зве-
рнути увагу на ті моменти подорожі, які сто-
суються проблеми Бразилія-ЄЕС. Першою кра-
їною, яку відвідав Коллор, була Німеччина, де 
він у Бонні, зустрівся з президентом Ріхардом 
фон Вайцзеккером і під час зустрічі обговорив 
головне питання, яке турбувало його, а саме – 
співвідношення інвестицій до Латинської 
Америки та Східної Європи, у вигідному для 
Бразилії відсотковому розподілі. У зв’язку з 
цим, Вайцзеккер запевнив, що інтереси Німеч-
чини у країнах Латинської Америки є довго-
строковими [21]. 

Надалі Коллор мав зустрічі з канцлером 
ФРН Гельмутом Колем та іншими німецькими 
міністрами з якими обговорив два питання, 
що були пріоритетними: зовнішній борг та 
екологія. На цій зустрічі бразильська делегація 
презентувала план економічної стабілізації 
країни, яку члени уряду Німеччини сприйняли 
позитивно й з ентузіазмом виступили за на-
дання допомоги Бразилії у пошуку «довго-
строкового рішення» – проблеми заборгова-
ності. Також Коллор звернув увагу на питання 
охорони навколишнього середовища, він зая-
вив: «всі ці ефекти забруднення викликані 
промисловістю розвинених країн», й для по-
долання даної ситуації потрібно 80 млн. дол., 
аби використати ці кошти для очистки нашої 
планети протягом п’яти наступних років. Сло-
ва Коллора були позитивно сприйняті, особ-
ливо серед членів Партії зелених Німеччини, 
які були зацікавленими у забезпеченні еколо-
гічної спрямованості зовнішньої політики Ні-
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меччини [15]. На зустрічі з німецькими бізнес-
менами та банкірами Коллор запевнив своїх 
співрозмовників у бажанні модернізувати кра-
їну, позбутися зовнішнього боргу, сприяти за-
хисту навколишнього середовища та встано-
вити сприятливий інвестиційний клімат для 
західних інвесторів [17].  

В Італії президент Коллор завітав до Тури-
ну – міста, яке було обране збірною Бразилії з 
футболу, як база під час мундіалю 1990 року. 
Звісно, це була не єдина причина з якою він 
відвідав саме Турин, адже тут він мав зустріч із 
бізнесменом Джованні Аньєллі, головою прав-
ління однієї з найбільших автомобільних ком-
паній в Італії – «Fiat» [13]. Після Турину Коллор 
вирушив до Риму, де взяв участь у зустрічі з 
прем’єр-міністром Італії Джуліо Андреотті та 
президентом Франческо Коссігою. На перемо-
винах в Італії президент Коллор хотів, у першу 
чергу, привернути увагу італійських інвесторів 
до автомобільної галузі Бразилії.  

З Риму Коллор попрямував до Парижу, де 
6 лютого мав зустріч з французьким президе-
нтом Франсуа Міттераном, на якій лідери двох 
країн під час зустрічі обговорювали питання 
винятково про зовнішній борг. Що ж до пи-
тання екології, то у двосторонніх перемовинах 
між Бразилією та Францією це питання не ста-
вилось на порядок денний. Відбувалось це у 
зв’язку з останніми заявами французького 
уряду щодо Амазонки. Так у березні 1989 р. на 
Міжнародній конференції по захисту атмосфе-
ри Земної кулі в Гаазі, бразильські представ-
ники Флеча де Ліма та Бернардо Перікас, чули 
безпосередньо від прем’єра-міністра Франції 
Мішеля Рокара, що Бразилія не в змозі піклу-
ватися про Амазонку, а президент Франції 
Франсуа Міттеран у той самий час, як один з 
прихильників конференції, поряд з Нідерлан-
дами та Норвегією стверджував, що деякі кра-
їни третього світу повинні відмовитися від 
«частини свого суверенітету» з питань охоро-
ни навколишнього середовища на користь ін-
ших [9]. Своїми заявами Міттеран звертав ува-
гу на Бразильський уряд і його неспромож-
ність у вирішенні цього питання. Сам францу-
зький президент під час переговорів між Кол-
лором і Паризьким клубом, підтримував тезу 
про те, що виплату відсотків по боргу Бразилії 
треба відновлювати тільки після того, як буде 
забезпечено умови для економічного розвитку 
країни [16]. Натомість, на зустрічі з французь-
ким прем’єр-міністром Рокаром, Коллор домо-
вився про те, що екологічна проблема повер-
неться до порядку денного бразильської полі-
тики тільки тоді, коли вона буде стояти поряд 

з питанням про заборгованість. За даними Ро-
за-і-Сілви, представника прес-служби прези-
дента Коллора, під час поїздки до Франції у 
нього не було наміру укладати будь-які угоди, 
без конкретного рішення конгресу та уряду 
Бразилії.  

Наступним пунктом подорожі після Парижу 
став Лондон, де президент Коллор зустрівся з 
прем’єр-міністром Великобританії Маргарет 
Тетчер, принцом Чарльзом і представниками 
провідних британських банків. Під час зустрічі 
банкіри зауважили, що першим кроком до по-
зитивних переговорів між бразильським уря-
дом і кредиторами буде позиція президента 
Бразилії. Натомість, Коллор заявив, що гото-
вий до співпраці та не вступатиме у конфлікт з 
міжнародною фінансовою спільнотою [12].  

Символічно, що завершив своє світове тур-
не Коллор поїздкою до країн Піренейського 
півострову. Так, у Португалії президент Кол-
лор провів низку зустрічей, зокрема, з порту-
гальським президентом Маріу Соарешем і 
прем’єр-міністром Каваку Сілвою. Головною 
темою на перемовинах були двосторонні тор-
гівельні відносини. Особливо португальських 
представників цікавила робота зростаючої 
кількості бразильських компаній у Португалії. 
Сам Коллор вказував, що у своїх відносинах з 
ЄЕС він буде посилатися на Португалію, яка 
виступатиме лобістом Бразилії на Європейсь-
кому ринку, але здійснювати він це почав ли-
ше з 1992 р. [14]. Особливо країни почали 
зближуватися після того, як між Коллором і 
португальським президентом Соарешем було 
узгоджено ініціативу, що запропонував попе-
редній уряд президента Сарні, яка стосувалась 
відкриття Міжнародного інституту португаль-
ської мови у Бразилії [11]. 

Кінцевим пунктом світового турне Коллора 
стала Іспанія. Там президент Коллор зустрівся 
з прем’єром-міністром Іспанії Феліпе Гонсале-
сом, політиком, який за своїми політичними 
переконаннями був дуже схожий на бразиль-
ського президента. Іспанський прем’єр під час 
перемовин зауважував, що, незалежно від ро-
зширення ЄЕС на Схід, для Іспанії новий бра-
зильський уряд представляє конкуруючий 
полюс до якого будуть тяжіти іспанські інвес-
тиції і торгівля. Але Гонсалес наголошував, що 
якщо Бразилія не продемонструє міжнарод-
ному співтовариству «надійність і стабіль-
ність», інвестиції не будуть надані. Коллор по-
годжувався, що без структурної перебудови 
економіки, яка перебувала у гострій кризі, не 
буде ніякої можливості залучити прилив капі-
талу до країни. 
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Описуючи світове турне й акцентуючи ува-
гу на поїздках по Європі ми мали намір окрес-
лити основні питання, що гостро стояли перед 
новим урядом Коллора, які у подальшому 
вплинуть на формування зовнішньої стратегії 
Бразилії та призведуть до трансформації зов-
нішньої політики країни. 

За словами бразильського посла часів Кол-
лора, Пауло Ногейри Батісти [7, с. 114-115] ві-
дправною точкою зовнішньої політики того 
періоду стало бажання переглянути бразиль-
ську модель, яка існувала до того часу. Політи-
ка уряду Коллора відрізнялась від попередніх 
урядів Бразилії тим, що президент Коллор не 
фокусував свою увагу винятково на орієнтації 
на Вашингтон, що дозволяє говорити про пев-
ний персональний стиль ведення міжнарод-
них відносин. У цьому сенсі зовнішня політика 
повинна була шукати конкурентоспроможну 
модель, яка б залучила країну до світової еко-
номіки та політики. Саме завдяки вищезгада-
ним чинникам і тиску на Бразилію з боку США 
та міжнародних фінансових організацій, ними 
було використано неоліберальну філософську 
концепцію, яка отримала назву – Вашингтон-
ський консенсус. Вона була сформована анг-
лійським економістом Джоном Вільямсом у 
1989 році, як перелік правил для економічної 
політики країн Латинської Америки.  

Персональний стиль Коллора почав фор-
мувати нове явище для Бразилії, таке як пре-
зидентська дипломатія, де міністерству зов-
нішніх справ відводилась другорядна роль у 
формуванні зовнішньої політики, а президент 
безпосередньо брав активну участь у реаліза-
ції зовнішньополітичної лінії країни. Президе-
нтська дипломатія не обмежується процесом 
візитів і зустрічей.  

За словами бразильського фахівця із зовні-
шньої політики Серджіо Данесе, президентсь-
ка дипломатія була неминуче важлива для 
бразильських лідерів. Вона також мала силь-
ний компонент для внутрішньої політики, яка 
не могла бути проігнорована міністерством 
закордонних справ [10, p. 25-26]. Дійсно, саме з 
того часу роль міністерства закордонних справ 
в якості упорядника концептуальних основ 
зовнішньої політики дещо зменшилася на ко-
ристь персоналії президента.  

Надмірність президентської ініціативи, яка 
обмежувала зовнішню політику міністерства, 
сталася наприкінці 1991 р. з перестановки у 
зовнішньому відомстві, що призвело до заміни 
діючого канцлера Режека та призначення на 
його місце дипломата Селсо Лафера. Міністр 
Лафер прагнув змінити зовнішню політику, 

поєднуючи традиційні та нові принципи у фо-
рмуванні нових пріоритетів країни [19, с. 33-
34].  

Одним з головних завдань, яке стояло пе-
ред Лафером, було інтегрувати країну в світо-
вий економічний потік аби вплинути на кон-
курентоспроможність її зовнішньої торгівлі. За 
словами міністра Лафера зовнішня політика 
Бразилії повинна базуватись на чотирьох ос-
новних елементах: 1) робочому партнерстві; 
2) пошуку місця серед провідних країн світу, 
3) оперативній співпраці; 4) баченню власного 
майбутнього. Найбільше бразильський канц-
лер виокремлював «Оперативну співпрацю», 
яка виступала однією з основних цілей зовні-
шньої політики. За нею МЕРКОСУР розглядав-
ся для бразильського керівництва, як голов-
ний пріоритет у зовнішній стратегії, на друго-
му місці стояли відносини з тріадою: США, Єв-
ропейське Економічне Співтовариство та Япо-
нія. Політика оперативного партнерства була 
спрямована на залучення Бразилії до глобаль-
ної системи, через яку країна могла бути доти-
чна до багатосторонньої торгівлі, яка набли-
жає її до основних, або найбільших світових 
ринків та економік світу.  

Окрім того треба зазначити, що активна 
роль президента Коллора та міністра Лафера у 
зовнішній політиці спричинили активізацію у 
відносинах між Бразилією та ЄЕС. Так, напри-
кінці червня 1992 року, фактично після кон-
ференції ООН Ріо-92 з питань навколишнього 
середовища та розвитку (UNCED), що відбува-
лась у Ріо-де-Жанейро, було підписано Рамоч-
ну конвенцію про зміну клімату [23]. Між Бра-
зилією та ЄС було підписано рамкову уго-
ду [18] про співпрацю, що сприяла б розвитку 
більш інтенсивних зв’язків. Підписуючи дану 
угоду, сторони зобов’язалися у майбутньому 
проводити регулярні політичні й економічні 
консультації з питань, що становили взаємний 
інтерес. Рамкова угода створила правову базу 
для співпраці у широкому діапазоні сфер. Уго-
да була підписана між Бразилією й Європейсь-
ким Союзом, як правонаступником ЄЕС, але на 
відміну від останнього мало більше політич-
них важелів впливу. Угоду було ратифіковано 
сторонами у 1995 р.  

Отже, підсумовуючи вищесказане, нам вда-
лося дійти до висновку, що зовнішній політиці 
Бразилії часів Коллора вдалося сформувати 
свою власну стратегію у відносинах з Європою 
і тим самим виокремити основні пріоритети та 
цілі зовнішньої політики, яку доцільно розг-
лядати у контексті поняття президентської 
дипломатії. Яскравим проявом її стало світо-
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вому турне, де під час особистих зустрічей з 
європейськими лідерами Коллор наголошував 
на відкритості Бразилії до реформ, які б спри-
яли ефективному співробітництву між Брази-
лією та ЄЕС. Коллор був налаштований подо-
лати ситуацію, що склалася з борговими зо-
бов’язаннями перед європейськими кредито-
рами й екологічною проблемою. У цьому сенсі, 
уряд Бразилії знайшов дієву модель, за допо-
могою якої вдалось інтегрувати Бразилію у 
світову економіку та політику.  
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Brazil’s Foreign Policy Strategy during the Presidency of Collor: Relations with the EEC (1989-1992) 
 
The paper examines the foreign policy strategy of President Collor in the relations between Brazil and the European Union. 

Brazilian foreign policy was aimed at integrating the country into the world economy and politics. With the beginning of his 
presidential term, Collor determined to identify new goalposts for the country’s foreign policy. The president supported the idea 
of modernizing and developing the own foreign policy concept so that Brazil would take its place among the «first world» coun-
tries. Therefore, his government was for the formation of new foreign policy priorities that would have included relations with 
the developed countries. Obviously, Collor was aware that in a mutually dependent world, which was going through changes and 
deep transformations, no single country, including Brazil, was guarded against the risks existing in international politics. Conse-
quently, the relations with the EEC were of great importance for the Brazilian government.  

The Brazilian leadership considered the relationship with the EEC as one of the foreign policy priorities and the important 
guideline aimed to fulfil the long-term interests of the country in the political, trade, economic and social spheres. In practice, the 
volition of the government of Collor to develop relations with the EEC took the form of the world tour to twelve countries of the 
world, which had to help restoring the confidence in Brazil. The tour was due to the need to attract investors to Brazil. The 
above-mentioned factors contributed to the emergence in Brazil of a new foreign policy model – presidential diplomacy. Indeed, 
under the new conditions, the Ministry of Foreign Affairs was assigned a secondary part in the formation of foreign policy, while 
the President directly took an active part in the implementation of the foreign policy line of the country. Also, the Ministry of For-
eign Affairs did not play a major role in shaping the foreign policy and implementing a foreign policy strategy. It is determined 
that diplomatic interest from the EEC towards Brazil had increased and vice versa. Thus, getting acquainted with the Brazilian 
experience of conducting foreign policy, will promote the development and formation of the Ukrainian foreign policy course. 
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У статті подається процес створення Єдиного економічного простору. Розкриваються й аналізують-
ся причини створення даного об’єднання. Особлива увага приділена місцю та ролі України у підписанні Уго-
ди про формування ЄЕП і детально аналізуються причини відмови України від участі у цьому проекті. 

Також приділена увага тому, що Росія, Білорусь і Казахстан вирішили без України надалі інтегрува-
тись і створити повноцінний ЄЕП. У хронологічному порядку подаються основні події в питанні створен-
ня ЄЕП, подаються основні етапи створення та становлення Єдиного економічного простору Росії, Біло-
русії та Казахстану. 

Ключові слова: ЄЕП, Україна, Верховна Рада України, Росія, Білорусь, Казахстан 
 
Вперше ідея створення Єдиного економіч-

ного простору виникла наприкінці 1990-х рр. 
та була юридично оформлена підписанням 
26 лютого 1999 р. Росією, Білорусією, Казах-
станом, Таджикистаном і Киргизією Угоди про 
Митний союз та Єдиний економічний прос-
тір [19, с. 447]. Цей договір був покликаний 
прибрати бар’єри у торгівлі та мав забезпечи-
ти створення єдиної митної території й єдино-
го економічного простору. Однак справа далі 
не пішла, адже угоди, які Росія підписувала у 
1990-ті рр. з пострадянськими країнами, носи-
ли переважно номінальний характер і, в осно-
вному, не були втілені у життя на той період.  

Даній проблемі приділяють увагу вітчиз-
няні вчені: А. Бульвінський [6] і Л. Чикален-
ко [33]. Більшість вітчизняних науковців має 
скептичне ставлення до ЄЕП, хоча західні нау-
ковці мають аналогічне ставлення. Більше да-
ному питанню уділяється у статтях вітчизня-
них журналістів (В. Філіпчук [32], М. Пиро-
жук [20] та Ю. Савицький[28]). Важливе зна-
чення для роботи має заява екс-прем’єр-
міністра України М. Азарова [2]. Ключовою для 
даної роботи є Угода про формування Єдиного 
економічного простору [31]. 

Завданнями наукової розвідки є виявлення 
причин створення Єдиного економічного про-
стору як більш вдалого механізму інтеграції 
під егідою Росії на пострадянському просторі. 
Також важливим завданням буде виявлення 
етапів становлення та формування ЄЕП. 

Зі зміною влади у Росії та вступом на посаду 
президента В. Путіна у 2000 р. РФ стала приді-
ляти більшу увагу пострадянському простору 
та намагалася відродити колишній вплив у 
регіоні. Росія тиснула на інші країни СНД з ме-

тою участі у вигідних для Кремля інтеграцій-
них проектах. На нашу думку, після приходу до 
влади у РФ В. Путін намагався проводити на 
пострадянському просторі дві інтеграційні 
лінії – нову, євразійську (організаційному фо-
рмату у створеному у 2000 р. Євразійському 
економічному співтоваристві) та традиційну 
неєвразійську – за участі України. Останнім 
проектом несоюзного формату, який претен-
дував на залучення усіх пострадянських країн 
окрім держав Балтії, був ЄЕП.  

Відповідно за активного сприяння РФ було 
прийнято рішення про створення Єдиного 
економічного простору під час зустрічі 
23 лютого 2003 р. у Москві Президента Украї-
ни Л. Кучми, Президента Росії В. Путіна, Пре-
зидента Білорусі О. Лукашенко та Президента 
Казахстану Н. Назарбаєва [33]. За словами мі-
ністра економіки Росії Г. Грефа мова йшла про 
глибшу форму інтеграції ніж Митний союз чи 
ЄврАзЕС [11]. За результатами цієї зустрічі бу-
ла створена Група високого рівня, яка мала до 
вересня 2003 р. розробити проект Угоди про 
формування ЄЕП [32]. 

15 квітня 2003 р. у щорічному Посланні до 
Верховної Ради Президент України Л. Кучма 
наголосив на важливості мати хороші відно-
сини з РФ. Другого Президента України турбу-
вав той факт, що у 2002 р. відбулося зменшен-
ня товарообігу між Росією, іншими країнами 
СНД та Україною і цей недолік необхідно було 
усунути. Водночас Л. Кучма підкреслив, що пе-
реговорний процес щодо участі України в ЄЕП 
не суперечить курсу України на європейську 
інтеграцію. Л. Кучма сказав: «Підписання зая-
ви про формування Єдиного економічного 
простору не лише не суперечить, а навпаки – 
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доповнює наше прагнення щодо природного 
зближення з Європою» [22]. Позиція українсь-
кого парламенту щодо ЄЕП була висловлена у 
заяві Верховної Ради від 22 травня 2003 р., в 
якій було сказано, що інтеграція до ЄЕП може 
відбуватись лише на тій базі, яка не супере-
чить Конституції України. Також наголошува-
лося на тому, що головною метою участі Укра-
їни в ЄЕП є створення зони вільної торгівлі без 
обмежень і вилучень [23].  

11 вересня 2003 р. Київ відвідав єврокомі-
сар з питань розширення Г. Ферхойген, який 
заявив, що вступ України до ЄЕП неодмінно 
матиме певні наслідки [8], зокрема це могло б 
погано вплинути на процес вступу України до 
СОТ. Водночас слід наголосити на тому, що 
Президент України Л. Кучма завірив Г. Фер-
хойгена, що Україна розглядає Угоду про ЄЕП 
як рамкову з метою винятково економічної 
співпраці та не змінить євроінтеграційного 
курсу України.  

Напередодні підписання Угоди ЄЕП у Вер-
ховній Раді України точилися серйозні диску-
сії щодо цього питання. Так 16 вересня 2003 р. 
екс-прем’єр-міністр України В. Ющенко зая-
вив, що це зраджує національним інтересам 
України та суперечить Основному Закону та 
курсу України на євроатлантичну інтегра-
цію [6, с. 15]. Водночас один з найбільших 
прихильників вступу в ЄЕП тодішній віце-
прем’єр-міністр України М. Азаров, агітуючи 
за ЄЕП, повторив, що за словами В. Путіна у 
разі приєднання України будуть єдині ціни на 
енергоносії та не будуть застосовуватись ви-
лучення у торгівлі. 

17 вересня 2003 р. Верховна Рада ухвалила 
заяву в якій говорилося, що ЄЕП може форму-
ватись винятково у тих межах, які не супере-
чать генеральному курсу України на інтегра-
цію в євроатлантичні структури [14]. Це рі-
шення фактично означало, що ЄЕП не міг ста-
ти повноправною інтеграційною структурою 
на зразок ЄС за участі України. 

В Ялті 19 вересня 2003 р. президентами 
України Л. Кучмою, Росії В. Путіним, Білорусії 
О. Лукашенком та Казахстану Н. Назарбаєвим 
були підписані Угода та Концепція про форму-
вання Єдиного економічного простору [32]. 
Україна підписала цю угоду із застереженням, 
що вона буде брати участь у формуванні цієї 
організації у рамках, які не суперечитимуть 
Конституції України [31]. Таким чином може-
мо заявити, що рішення ВРУ дало Л. Кучмі 
простір для політичного маневру під час пере-
говорів в Ялті та можливість офіційно наполя-
гати на особливому баченні Україною ЄЕП і 

своєї участі у ньому. 
У першій статті Угоди говорилось про ство-

рення спільного економічного простору, який 
мав об’єднати митні території всіх країн-
учасників [31]. Це положення суперечило мит-
ному суверенітету України, адже вона не хоті-
ла об’єднувати свою митну територію з тери-
торіями інших пострадянських країн. Це озна-
чало б віддати свою митницю під контроль 
Москви. Також в Угоді говорилося, що на тери-
торії простору буде відбуватись вільний рух 
товарів, капіталів, послуг і робочої сили. Тобто 
йшлося про створення євразійського об’єд-
нання за зразком Європейського Союзу. Але на 
відміну від ЄС це був клуб країн з авторитар-
ними режимами (окрім України).  

Також у першій статті Угоди проголошува-
лось, що на території простору буде проводи-
тись спільна грошова та фінансова політи-
ка [31], що на практиці могло означати лише їх 
підконтрольність Москві.  

Таким чином в Угоді про формування ЄЕП 
містились норми, які напряму суперечили 
Конституції та законам України. А вище керів-
ництво України пішло на цей крок щоб подо-
лати певну міжнародну ізоляцію в якій опини-
лася Україна наприкінці другого президентсь-
кого терміну Л. Кучми.  

В Угоді також йшлося про створення зони 
вільної торгівлі без обмежень і вилучень, яка 
мала стати першим етапом формування даної 
організації [31]. Це було те, чого прагнула 
Україна.  

Прагнучи роз’яснити свою політичну лінію 
Л. Кучма у Посланні президента України до 
Верховної Ради від 27 лютого 2004 р. сказав, 
що участь України в ЄЕП має не суперечити 
генеральній лінії на євроінтеграцію [6, с. 15-
16]. Таким чином Л. Кучма хотів завірити 
громадськість що ті документи, які він підпи-
сав в Ялті 19 вересня 2003 р. щодо ЄЕП, які 
могли обмежити митний і валютний сувере-
нітет України, не будуть перешкодою пода-
льшій інтеграції України до європейської спі-
льноти.  

З одного боку підписується документ, в 
якому сказано, що сторони прагнуть ство-
рення спільної митної території та спільного 
економічного простору, однак з іншого – вно-
ситься застереження, що Україна не буде йти 
на ті кроки, які суперечитимуть її Основному 
Закону. Причиною такої непослідовності було 
те, що Л. Кучма наприкінці свого президентс-
тва хотів знайти зовнішньополітичне опертя, 
але, у той же час, не міг дратувати більшість у 
країні тим, що суверенітет України може бути 
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урізаний участю у пострадянській інтегра-
ційній структурі. Президент діяв за принци-
пом «і нашим, і вашим» – з одного боку пок-
ращив відносини з Росією, а з іншого – завірив 
більшість, що Україна все одно рухатиметься 
до Європи. 

Ратифікація Угоди про створення ЄЕП від-
булась у парламентах інтеграційної четвірки у 
квітні 2004 р. фактично синхронно, 20 квітня 
2004 р. Верховна Рада України одночасно з па-
рламентом Росії ратифікували Угоду про ство-
рення ЄЕП [7, с. 388]. «За» проголосували 265 
депутатів: Партія регіонів, КПУ та ситуативна 
пропрезидентська більшість. Не дали голосів 
на схвалення найбільша опозиційна фракція 
В. Ющенка «Наша Україна», Блок Юлії Тимо-
шенко та Соціалістична партія О. Мороза. Жо-
ден депутат з цих фракцій не проголосував 
«за» [29]. Щодо Державної Думи Росії то 408 з 
450-ти депутатів проголосували «за», а це бі-
льше 90% депутатів [13]. Тобто, це означає що 
росіяни прийняли цей проект майже одного-
лосно, у той час як в Україні цей закон ледве 
здобув підтримку звичайної більшості депута-
тів. Нижня палата парламенту Білорусії це 
зробила 23 квітня 2004 р. [4]. 21 квітня медж-
ліс Казахстану одноголосно ратифікував Угоду 
про формування ЄЕП [17], а 29 квітня 2004 р. 
Президент Казахстану Н. Назарбаєв підписав 
Закон про ратифікацію Угоди про формування 
Єдиного економічного простору [24]. 

Ратифікація Угоди по ЄЕП у чотирьох краї-
нах-учасниках дозволило В. Путіну у своєму 
щорічному посланні Федеральним Зборам Ро-
сії 26 травня 2004 р. заявити, що Єдиний еко-
номічний простір є одним із пріоритетів росій-
ської зовнішньої політики [21]. Фактично 
В. Путін задекларував, що ЄЕП має стати діє-
вим центром пострадянської інтеграції.  

Проте перемога Помаранчевої революції 
2004 р. та вступ на посаду Президента Украї-
ни В. Ющенка 23 січня 2005 р. змінили пози-
цію України щодо ЄЕП. 24 січня 2005 р. під час 
свого першого візиту в якості Президента 
України до Москви В. Ющенко заявив, що 
Україна не відмовиться від ЄЕП [33], однак 
підкреслив, що пріоритетом України у цьому 
питанні будуть винятково національні інте-
реси, зокрема, членство в ЄЕП не може пере-
шкоджати участі України у СОТ.  

Корекція позиції України щодо ЄЕП далі 
продовжувалася. Як свідчать документи архі-
ву МЗС України 21 лютого 2005 р. у листі, 
який був адресований уряду в особі віце-
прем’єр-міністра України О. Рибачука, перший 
заступник міністра закордонних справ 

В. Огризко просив перевірити на відповід-
ність національним інтересам України дого-
вірно-правову базу ЄЕП, насамперед, чи вона 
не суперечить євроінтеграційному курсу 
України та вступу до СОТ [3, арк. 65]. Водночас 
Національний банк України у листі до уряду 
виступив проти того, щоб розглядати ЄЕП як 
валютний союз, оскільки це суперечить наці-
ональним інтересам України [3, арк. 143]. 
Адже в Угоді про створення ЄЕП було сказано, 
що країни будуть проводити узгоджену ва-
лютну політику, яка потім мала трансформу-
ватись у валютний союз.  

Проводячи нову політичну лінію України 
президент В. Ющенко під час візиту Президе-
нта Росії В. Путіна до Києва 20 березня 2005 р. 
заявив, що пріоритетом українсько-російсь-
ких відносин мають стати економічні відно-
сини. А головною метою створення ЄЕП 
В. Ющенко назвав створення зони вільної то-
ргівлі [25]. Проте Н. Назарбаєв заявив, що до 
інтеграції у рамках ЄЕП всі країни мають ру-
хатись одночасно та з однаковими умова-
ми [15]. Для представників Росії, Білорусії та 
Казахстану пропозиції В. Ющенка були не-
прийнятними, оскільки вони, у силу різних 
причин, прагнули більш глибокої інтеграції.  

18 листопада 2005 р. Президент України 
В. Ющенко заявив, що Україна вже готова пі-
дписати 20 документів з 29-ти щодо створен-
ня ЄЕП, а документ про різношвидкісну інтег-
рацію дасть можливість кожній країні по-
своєму реалізувати свої національні інте-
реси [6, с. 16-17]. Дії В. Ющенка можна назвати 
поступкою російській стороні, адже раніше 
Україна була готова підписати лише 15 угод. 
На нашу думку Президент України хотів зро-
бити добрий жест Росії, що, мовляв, ми готові 
до відкритості та компромісів, але В. Ющенко 
послідовно намагався обмежити проект ЄЕП 
питанням створення ЗВТ, а ця норма була не-
прийнятною для Росії. Білорусь і Казахстан 
теж, як і Росія, прагнули більш глибшої інтег-
рації та були не проти поступитися своїм ми-
тним суверенітетом задля спільної з Росією 
інтеграцією.  

Наслідком усіх цих подій, насамперед по-
зиції України, стало перенесення теми ство-
рення Митного союзу на базу ЄврАзЕС, а ЗВТ – 
на майданчик СНД. Небажання України йти 
російським курсом інтеграції у рамках ЄЕП і 
фактичний вихід України з переговорів по 
ЄЕП наприкінці грудня 2005 р. штовхав Росію 
на шлях економічного шантажу та демон-
стративного «покарання» України. Наприкін-
ці 2005 р. Росія запровадила мита на цілий 
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ряд товарів з України [27]. Але найбільш гуч-
ною подією стало припинення постачання 
російського газу 31 грудня 2005 р.  

Після перемоги Партії регіонів на парламе-
нтських виборах 2006 р. в Україні В. Янукович 
повернувся на посаду прем’єр-міністра. 
21 вересня 2006 р. під час візиту до Брюсселю 
він заявив, що Україна не буде вступати до 
Митного союзу в межах ЄЕП, оскільки це не 
відповідає Основному закону країни. Фактич-
но В. Янукович був вимушений перейняти по-
зицію «помаранчевих» політичних сил з цього 
питання, адже тоді розпочалась війна за пов-
новаження між президентом В. Ющенком та 
прем’єр-міністром В. Януковичем і голова уря-
ду мусив показати, що він є не менш проукра-
їнським політиком ніж глава держави. 

У лютому 2007 р. давній прихильник ідеї 
ЄЕП віце-прем’єр-міністр України М. Азаров 
заявив, що Росія втратила інтерес щодо ство-
рення ЄЕП через позицію «помаранчевої» 
влади, яка з 2005 р. почала переглядати пи-
тання участі України в ЄЕП [18]. За словами 
М. Азарова на той час (лютий 2007 р.) 60% 
українців вважали, що ЄЕП був би позитив-
ним для України [2]. 

Водночас міністр закордонних справ Укра-
їни А. Яценюк 19 жовтня 2007 р. під час зу-
стрічі зі своїм російським колегою С. Лавро-
вим заявив, що ЄЕП є життєздатною органі-
зацією, але українська сторона виступає за 
створення зони вільної торгівлі та проти 
створення митного союзу. Тобто Україна у 
черговий раз підтвердила своє бачення фор-
мату існування ЄЕП, яке не влаштовувало ін-
ших учасників. 

Весною 2008 р. Україна першою з країн-
підписантів Угоди про створення ЄЕП вступи-
ла до СОТ. Особливість ситуації полягала у то-
му, що країни, які мають спільну митну тери-
торію, повинні одразу вступити до даної орга-
нізації. Тобто якщо Україна стала б повнопра-
вним членом ЄЕП, то питання вступу до СОТ 
вона мала б ухвалити узгодивши свою пози-
цію з Росією, Білорусією та Казахстаном. Оскі-
льки Україна цього не зробила, то питання про 
її вступ до Єдиного економічного простору бу-
ло фактично остаточно знято. 

Після самостійного приєднання України до 
СОТ Росія, Білорусь і Казахстан активізували 
процеси створення ЄЕП, проте вже у рамках 
ЄврАзЕС. 27 листопада 2009 р. Росія, Білорусь і 
Казахстан оголосили, що самостійно створять 
Єдиний економічний простір, який передбачав 
проведення узгодженої валютної політики та 
вільне пересування капіталів, товарів і послуг. 

Тобто мали бути введені у дію ті ж принципи 
інтеграції, що діяли в Європейському союзі. 
19 грудня 2009 р. в Алмати президенти 
Д. Медведєв, О. Лукашенко та Н. Назарбаєв 
прийняли рішення створити ЄЕП до 1 січня 
2012 р. Також вони схвалили План дій щодо 
створення ЄЕП [10]. У цьому документі гово-
рилось про ті документи, які мали бути при-
йнятими у межах ЄЕП і впроваджені у дію 
упродовж 2011-2012 рр. Вони містили Угоду 
про узгоджену макроекономічну політику, 
Угоду про основи інвестиційної діяльності й 
Угоду про співробітництво щодо протистоян-
ня нелегальній трудовій міграції з третіх країн. 

Цікавим у цій ситуації є те, що дане рішення 
було прийнято ще до результату президент-
ських виборів в Україні 2010 р. [5], хоча вже 
тоді було зрозумілим, що В. Ющенко їх не ви-
грає. Керівники трьох країн розуміли, що на-
віть якщо на виборах президента України пе-
реможе В. Янукович, то навіть він не буде од-
разу вести Україну курсом повної інтеграції з 
ЄЕП. Принаймні на початку свого президентс-
тва.  

У черговий раз не зумівши втягнути Украї-
ну до інтеграції у межах ЄЕП Росія вирішила 
створити ЄЕП без «неслухняних» союзників, 
які висувають занадто багато вимог. Таким 
«неслухняним» союзником була Україна.  

20 травня 2010 р. новий прем’єр-міністр 
України М. Азаров заявив, що Україна зможе 
вступити в ЄЕП якщо це відповідатиме її наці-
ональним інтересам. М. Азаров наголосив на 
тому, що відмовитись від ринку в 200 млн. осіб 
може лише «вузько обмежена людина» [1]. На 
нашу думку метою заяв М. Азарова була спро-
ба виторгувати більші преференції на ціну ро-
сійського газу, адже нова влада обіцяла домог-
тися зменшення ціни на газ для України. 

Тим часом наприкінці 2010 р. переговорна 
трійка (Росія, Білорусь і Казахстан) заверши-
ла формальне створення ЄЕП у форматі без 
України й у рамках ЄврАзЕС. 9 грудня 2010 р. 
голови Росії, Білорусії та Казахстану підписа-
ли Декларацію про створення ЄЕП [9]. Тоді ж 
було заявлено, що успішно реалізувавши про-
ект Митного союзу та ЄЕП ЄврАзЕС просува-
ється до нової інтеграційної ланки – Євразій-
ського економічного союзу [16].  

Республіка Білорусь першою 28 грудня 
2010 р. ратифікувала раніше підписані 17 
угод щодо приєднання країни до ЄЕП [12]. 
Найважливішою з них, на нашу думку, була 
Угода про узгоджені принципи валютної по-
літики у рамках ЄЕП, яка обмежувала суве-
ренні права держави. Казахстан ратифікував 
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ці угоди 7 липня 2011 р. [26], Росія їх ратифі-
кувала 17 липня 2011 р. Безпроблемна рати-
фікація угоди означала, що політичний фор-
мат інтеграції був погоджений і взаємоприй-
нятний.  

18 листопада 2011 р. президенти Росії, Бі-
лорусії та Казахстану прийняли рішення про 
створення Євразійської економічної комісії, 
яка мала стати постійно діючим регулюючим 
органом Єдиного економічного простору та 
Митного союзу [19, с. 492]. 

Розпочав свою дію Єдиний економічний 
простір, запущений Росією, Білорусією та Ка-
захстаном 1 січня 2012 р. [30]. Згідно з Конце-
пцією ЄЕП метою створення об’єднання є під-
вищення рівня життя у країнах-членах [3, 
арк. 205]. Також ЄЕП мав забезпечити вільне 
пересування капіталів, товарів, послуг і робо-
чої сили. Фактично декларувалася спроба 
створити на пострадянському просторі орга-
нізацію на кшталт Європейського союзу. 

Загалом проект Єдиного економічного 
простору був покликаний відродити колиш-
ню економічну єдність у регіоні під патрона-
том Росії, яку окрім неї самої створили її най-
ближчі союзники пострадянського регіону – 
Білорусь і Казахстан, які були зацікавлені у 
реальній інтеграції з РФ.  

Щодо етапів становлення даної організації 
потрібно виділити два етапи. Перший розпо-
чався у 2003 р. та закінчився у 2005 р. У 
2003 р. розпочалися переговори за участі 
України щодо формування даного проекту, 
також був підписаний Договір про формуван-
ня ЄЕП, який підписала й Україна. 2003-
2005 рр. характеризувались прямою участю 
України у переговорному процесі. У 2005 р. 
Україна, відстоюючи національні інтереси, 
відмовилась брати участь у переговорному 
процесі ЄЕП. У той же час Росія, Білорусь і Ка-
захстан у 2005 р. вирішили йти шляхом ство-
рення ЄЕП без України. Відповідно другий 
етап розпочався у 2005 р. та закінчився у 
2012 р. У 2012 р. після довгих перипетій і бук-
сувань 2005-2012 рр. був створений Єдиний 
економічний простір Росії, Білорусії та Казах-
стану, який став другим після Митного союзу 
інтеграційним утворенням під егідою Росії на 
просторі колишнього СРСР. 
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History of Formation of the SES in the Period of 2003-2012 
 

The paper describes the process of creating the Single Economic Space. The reasons for creating this association are disclosed 
and analyzed. It is said that the attempts to create the Single Economic Space were carried out in the 1990s as well. It is empha-
sized that it was not achieved during that period due to certain reasons. The author stresses that in the early 2000s when the 
new government, headed by V. Putin, came to power in Russia, the Russian Federation began to conduct two foreign policy lines 
in the post-Soviet space: new, Eurasian and old, non-Eurasian one. The first lies in the project to create effective integration 
scheme in the former Soviet Union without Ukraine, and the second was to engage Ukraine in all possible ways to integrate with 
Russia and other Russia’s allies in the region. The project of the latest format should have become the SES. 

Particular attention in the paper is paid to the place and role of Ukraine in the signing of the Agreement on the creation of 
the SES. It is said that Ukraine was one of the first with Russia, Belarus and Kazakhstan to begin the negotiation process on the 
SES. Attention is drawn to the fact that in September 2003, during the presidency of Leonid Kuchma, Ukraine signed the Agree-
ment on the formation of the SES. It is also said that the Orange Revolution seriously influenced Ukraine’s participation in that 
pro-Russian integration project. Great attention is paid to the fact that, during the presidency of V. Yushchenko at the end of 
2005, Ukraine rejected the SES negotiations. The reasons for Ukraine’s refusal to participate in that project are analyzed in de-
tails. 

Also, attention is paid to the fact that Russia, Belarus and Kazakhstan decided to continue integration and create a fully-
fledged SES without Ukraine. The author emphasizes that even the victory of pro-Russian candidate Yanukovych in presidential 
elections in 2010 did not affect Ukraine’s desire to revert to the negotiation process. It is noted that despite the attempts of some 
key members of Viktor Yanukovych team, (Prime Minister M. Azarov), Ukraine did not return to that post-Soviet integration pro-
ject. The key events in the issue of the SES creation are presented chronologically. The main stages of creation and formation of 
the Single Economic Space of Russia, Belarus and Kazakhstan are also described. 
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У червні 2018 р. лідер Іспанської Соціалістичної Робітничої партії Педро Санчес неочікувано став пер-

шим прем’єр-міністром Іспанії після історичного вотуму недовіри у парламенті колишньому очільнику 
уряду, представнику Народної партії Маріано Рахою, якого звинуватили у потуранні корупції. Особливу 
увагу зосереджено на основних планах і завданнях урядового кабінету, серед яких – відновлення добробуту 
держави після багатьох років жорстких обмежень, спричинених економічною кризою; досягнення рівності 
та соціальної єдності; вирішення каталонської кризи; забезпечення ролі Іспанії у світі. Підкреслено, що 
прем’єр-міністр поставив фемінізм і гендерну рівність у центр свого прем’єрства, призначивши мініст-
рами 11 жінок і 6 чоловіків. Наголошено, що урядовий кабінет П. Санчеса не має абсолютної підтримки у 
парламенті, що у подальшому може зашкодити діяльності виконавчої влади. 

Ключові слова: Іспанія, криза, прем’єр-міністр, урядовий кабінет, Маріано Рахой, Педро Санчес, добро-
бут, діалог, Каталонія, міграційні проблеми 

 
Одна з найстаріших політичних партій па-

рламентської монархії – Іспанська Соціаліс-
тична Робітнича партія – у червні 2018 р. по-
вернулася до влади. Уперше в історії демок-
ратичної держави парламент оголосив вотум 
недовіри уряду консерваторів на чолі з 
прем’єр-міністром Маріано Рахоєм, якого 
звинуватили у потуранні корупції. Приводом 
для відставки М. Рахоя став секретний вибор-
чий фонд Народної партії, грішми якого пар-
тійці користувалися з 1999 по 2006 роки. У 
травні оприлюднили судове рішення «по 
справі Гюртель», пов’язаній із державними 
замовленнями та «відкатами», у результаті 
якого багато знаних консерваторів отримали 
різні терміни ув’язнення, а партія мала спла-
тити значний штраф до державної скарбниці. 
Також виявилося, що М. Рахой був поінфор-
мований про фінансові махінації однопартій-
ців і колишнього скарбника НП Луїса Барсе-
наса. Варто додати, що згадана корупційна 
справа вже проходила процедуру вотуму не-
довіри, яку ініціювали у парламенті предста-
вники лівої партії «Подемос» у червні 2017 р., 
але за відставку урядового кабінету проголо-
сувало лише 82 депутати. Наступна спроба 
виявилася вдалою, правлячу партію відсто-
ронили від влади. 

Прем’єр-міністром країни, без проведення 
загальних парламентських виборів, став лі-
дер соціалістів, економіст Педро Санчес Пе-
рес-Кастехон. У післяфранкістський період 
урядові кабінети вже очолювали соціалістич-

ні лідери – Феліпе Гонсалес і Хосе Луїс Сапа-
теро. Зазначимо, що сьогодні ІСРП займає у 
парламенті лише 84 місця з 350. Утім, відпо-
відно до Конституції, партія, яка здійснила 
процедуру вотуму недовіри діючому главі 
уряду, зобов’язана висунути власного канди-
дата на даний пост, незважаючи на розклад 
сил у Генеральних кортесах. Кандидатуру 
П. Санчеса підтримали депутати від ІСРП, 
партії «Подемос», представники Каталонії та 
Країни Басків. Сьогодні відсторонені консер-
ватори наполегливо запитують П. Санчеса 
щодо ціни, яку платить уряд за цю підтримку. 
Його відповідь чітка: «зобов’язання уряду – це 
питання демократичного відродження; реко-
нструкція прав і свобод, територіальної єдно-
сті…» [2]. 

Варто нагадати, що у післяфракістський 
період при владі почергово перебували дві 
партії – НП та ІСРП. Парламентські вибори 
20 грудня 2015 р. зруйнували таку систему. 
Надалі почали конкурувати чотири основні 
партії – НП, ІСРП, партії «Подемос» і «Грома-
дяни». Позачергові вибори у червні 2016 р. 
лише поглибили міжпартійну конкуренцію, 
створили необхідність формування політич-
них коаліцій, посилили роль законодавчого 
органу. Як визначають іспанські політологи, 
традиційний біпартизм змінив «подвійний» 
біпартизм і боротьба відбувається у трьох на-
прямках: нове проти старого; праві проти лі-
вих; націоналізм проти іспанізму [4]. 

Отже, головне завдання даної наукової ро-
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звідки – охарактеризувати плани та завдання 
діючого урядового кабінету та глави вико-
навчої влади парламентської монархії; визна-
чити основу каталонської стратегії та зовні-
шньополітичний курс уряду. 

Теоретичним підґрунтям дослідження 
стали матеріали іспанської та світової преси; 
виступи, звіти, інтерв’ю П. Санчеса, урядові 
документи. 

У біографії прем’єр-міністра вказується, що 
він народився у лютому 1972 р. в Мадриді. За-
кінчив відділення економіки та бізнесу Мад-
ридського університету Комплутенсе у 
1995 р. Надалі продовжив навчання у Брю-
сельському вільному університеті (1997-
1998 рр.), Університетському інституті імені 
Ортеги-і Гассета (2001-2002 рр.). Розпочав 
свою політичну діяльність у 1993 р. в молоді-
жному крилі ІСРП. П. Санчес працював полі-
тичним консультантом в Європейському па-
рламенті (офісі Верховного представника 
ООН по Боснії та Герцеговині), а також в 
управлінських структурах партії соціалістів. З 
2004 по 2009 рр. був представником міської 
ради Мадриду. З 2008 р. викладав економічні 
дисципліни в Університеті Каміло Хосе Села. У 
липні 2014 р. П. Санчес став першим в історії 
ІСРП генеральним секретарем, обраним пря-
мим голосуванням рядовими членами партії. 
Однак, вже у вересні 2016 р. його змістили із 
зазначеної посади. Лише згодом, на внутріш-
ньопартійних праймеріз у травні 2017 р. 
П. Санчес переміг своїх конкурентів і знову 
очолив соціалістів. Уперше в історії Іспанії 
урядом керує політик, який не був депутатом 
Конгресу Генеральних Кортесів на час обран-
ня, оскільки П. Санчес відмовився від мандату 
через власне небажання утриматися під час 
голосування за уряд меншості М. Рахоя (пред-
ставники ІСРП погодилися на міжпартійний 
компроміс й утрималися при голосуванні у 
парламенті, у результаті М. Рахой залишився 
при владі у 2016 р.) [5; 8; 17]. 

Під час церемонії присяги П. Санчес, як пе-
рший атеїст на посту прем’єр-міністра, незва-
жаючи на те, що країна залишається переваж-
но католицькою нацією, відмовився від вико-
ристання Біблії, розп’яття, будь-якого іншого 
релігійного символу, коли заявив про свою ві-
рність іспанській конституції та короні [6]. 

На сторінках впливової іспанської газети 
«Ель Пайс» зазначається, що найвищий пост у 
виконавчій владі «буде справжнім випробу-
ванням для людини, чия політична кар’єра 
відзначена завзятістю, удачею та виживан-
ням» [11]. 

Уперше в історії Іспанії створено кабінет 
урядової жіночої більшості, 11 із 17 міністрів 
– жінки. Віце-прем’єр-міністром стала Кармен 
Кальво, яка водночас керує міністерством рі-
вноправ’я та бореться з проявами нерівності 
у суспільстві. Міністерство економіки очоли-
ла Надія Кальвіно; фінансів – Марія Монтеро; 
промисловості, торгівлі та туризму – Рейес 
Марото; юстиції – Долорес Дельгадо; екологі-
чних перетворень – Тереза Рібера; праці, міг-
рації та соціального забезпечення – Магдале-
на Валеріо; територіальної політики та дер-
жавних функцій – Мерічель Батет Ламанья; 
охорони здоров’я – Кармен Монтон; освіти і 
професійної підготовки – Ісабель Села; обо-
ронне відомство – Маргарита Роблес. Таким 
чином, забезпечили гендерну рівність. 
Прем’єр-міністр П. Санчес обґрунтував приз-
начення жінок на важливі державні посади 
вимогами часу, пригадавши події 8 березня 
2018 р., коли Іспанія скликала загальнонаціо-
нальний «феміністичний страйк», щоб під-
вищити обізнаність громадськості щодо про-
блем, які зачіпають жінок, включаючи дома-
шнє насильство, дискримінацію за ознакою 
статі та розрив у заробітній платі. У той день, 
за свідченням провідних профспілок країни, 
участь у заході взяли близько п’яти мільйонів 
іспанців. Саме тому діючий Кабінет міністрів 
Іспанії має найбільшу частку жінок серед 
членів Організації економічного співробітни-
цтва та розвитку, випередивши Фінляндію, 
яка раніше характеризувалася рекордно ви-
сокою часткою жінок в урядовому кабінеті 
(62,5%) [10]. Прикро, але вже через тиждень 
після призначення мадридського уряду, його 
залишив міністр культури Максим Уерта, зви-
нувачений в ухилянні від сплати податків. Зго-
дом, після оприлюднення фактів, пов’язаних з 
отриманням ступеню магістра у столичному 
університеті, добровільно пішла у відставку 
міністр охорони здоров’я Кармен Мортон. 

Незважаючи на ці факти, прем’єр-міністр 
П. Санчес переконаний, що новий уряд озна-
чає «еру, повну очікувань та зразкової держа-
вної служби, ефективних проектів, які допо-
можуть Іспанії вийти з глухого кута млявості 
та бездіяльності» [14]. Політик не погодився 
сформувати коаліційний кабінет з іншими 
лівими партіями. Перехідний уряд працюва-
тиме до кінця повноважень парламенту, які 
завершаться наприкінці 2020 року. 

Газета «Ель Пайс» критикує прагнення со-
ціалістів керувати урядовим кабінетом в умо-
вах меншості, застерігаючи останніх: «Управ-
ління країною, яка стикається з політичною, 
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економічною, соціальною та територіальною 
проблемами, силами, які мають слабку підт-
римку, безсумнівно, породжує подальшу не-
стабільність і сприяє погіршенню довіри до 
іспанських інституцій» і прямо висловлюєть-
ся за проведення нових дострокових виборів, 
узгоджених всіма парламентськими групами, 
які хочуть гарантувати стабільність і керова-
ність [1].  

Тим не менш, у планах урядового кабінету 
П. Санчеса – здійснити нову політичну та со-
ціально-економічну модернізацію через вне-
сення змін до Конституції 1978 р., особливо 
елементів, що стосуються регіональної авто-
номії та ідентичності; відновити державу до-
бробуту після багатьох років жорстких обме-
жень, спричинених економічною кризою [17]. 

Окреслена урядом програма змін базуєть-
ся на чотирьох основних принципах: «по-
перше, підтримці економічного зростання та 
створенні робочих місць; по-друге, досягненні 
рівності та соціальної єдності; по-третє, від-
родженні демократії та зміцненні територіа-
льної єдності, закладенні основ для вирішен-
ня каталонської кризи; по-четверте, активній 
участі у європейському будівництві та забез-
печенні ролі Іспанії у світі» [3;19]. 

Крім того, в урядовому кабінеті не забува-
ють про минуле. У серпні було ухвалено рі-
шення про перенесення останків диктатора 
Ф. Франко з Долини полеглих, мотивуючи іс-
торичною справедливістю. Цей документ став 
втіленням Закону про історичну пам’ять 
2007 р., який передбачав відмову від символів 
франкізму. Таким чином, соціалісти доводять, 
що демократична країна не повинна мати 
пам’ятники, які залишаються символами роз-
ділення нації. У вересні рішення про перепохо-
вання Ф. Франко затвердив іспанський парла-
мент, зробивши черговий крок до поновлення 
прав жертв франкізму. У Долині Полеглих, де 
поховані жертви громадянської війни, плану-
ється створення антифашистського музею та 
пам’ятника демократичного примирення. 

Британська газета «Файненшл таймс» ци-
тує слова директора Королівського інституту 
Елькано Чарльза Пауелла, який висловився 
про те, що кабінет П. Санчеса буде сміливішим 
та амбіційнішим, прагнучи до глибшої еко-
номічної, політичної та фінансової співпраці в 
євроспільноті, на відміну від уряду консерва-
торів М. Рахоя, «…своєрідних німців Півдня…, 
задоволених консервативністю в плані євро-
пейських реформ» [12]. 

Іспанія спромоглася побудувати державу 
загального добробуту завдяки європейським 

фондам допомоги. Європейський вектор зов-
нішньої політики залишається головним для 
урядової команди. Міністерство закордонних 
справ і кооперації Іспанії очолив досвідчений 
дипломат, колишній глава Європейської ко-
місії Хосеп Боррелл. В уряді розуміють, що су-
часний характер загроз і глобальних викликів 
у взаємозалежній економіці вимагає альтер-
натив і глобальних рішень. Іспанський 
прем’єр-міністр неодноразово наголошував, 
що відповіді на виклики у таких сферах, як 
безпека, тероризм, економічна та міграційна 
кризи, кліматичні зміни неможливо знайти у 
межах держав-націй і старих кордонів, а лише 
у наднаціональному утворенні [15]. Наприкі-
нці червня П. Санчес в якості очільника уряду 
зустрівся з главами держав і керівниками ЄС, 
де обговорив економічну та фінансову інтег-
рацію євроспільноти. Мадрид задекларував 
зміцнення зв’язків з Парижем і Берліном; по-
силення ролі Іспанії у світі. Крім того, у Мад-
риді підтримують німецько-французькі про-
позиції про реформування ЄС та створення 
спільного бюджету. Склалися конструктивні 
особистісні зв’язки іспанського, німецького та 
французького лідерів, їх взаємопорозуміння у 
багатьох напрямках міждержавної співпраці й 
у межах європейського інтеграційного 
об’єднання. 

Що стосується участі Іспанії у Північноат-
лантичному альянсі, то Мадрид демонструє 
свою прихильність НАТО як гаранту миру та 
безпеки. Парламентська монархія залишаєть-
ся південним кордоном Європи і для іберійців 
важлива стабільність у Середземноморському 
регіоні. Так, у липні, виступаючи після саміту 
НАТО, П. Санчес, як прем’єр-міністр проєвро-
пейської країни та суспільства, відзначив, що 
«…необхідність пошуку синергії та взаємодо-
повнюваності дій між військово-політичним 
блоком та ЄС є основою вирішення глобальних 
загроз і викликів» [16]. Мадрид активно підт-
римав так званий «Пакет для Півдня», що за-
безпечить стабільність і безпеку у південній 
зоні, включаючи Туніс, Йорданію, Ірак та Аф-
ганістан. Іспанія погодилася з вимогами адмі-
ністрації США щодо збільшення внесків дер-
жав-членів у фінансування організації та 
включила до національного бюджету на 
2019 р. суму в 1 млрд. доларів США у вигляді 
внесків, інвестицій, витрат на оборону. Крім 
того, Іспанія взяла на себе відповідальність за 
навчальну місію для підрозділів туніських 
збройних сил у боротьбі з тероризмом. Однак, 
уряд намагається уникнути збільшення фі-
нансування НАТО у сумі 2 процентів ВВП краї-
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ни у 2019 р., а досягти зазначеного показника 
у 2024 р., оскільки іспанська економіка лише 
почала зростати. 

В українській та іспанській пресі наголо-
шується, що глава уряду П. Санчес розпочав 
міжнародні відносини із зустрічі з Президен-
том України П. Порошенком, на якій сторони 
обговорили й узгодили ключові моменти ібе-
рійсько-українських політичних, економічних 
і культурних зв’язків, перспективи майбут-
ньої співпраці [13]. 

Першочерговою ціллю уряду П. Санчеса є 
вирішення серйозної інституційної кризи у 
Каталонії через прямий, відвертий і відкри-
тий діалог сторін. Глава уряду неодноразово 
наголошував, що керівництво Іспанії та регі-
ональний уряд Каталонії «…повинні задіяти 
політику, розпочати обговорювати проблеми, 
які зачіпають громадян, піднімати питання, 
що об’єднують, з якими погоджуються, а по-
тім вирішувати інші проблеми» [16]. Санчес 
чітко визначає Іспанію «нацією націй», а Ка-
талонію – як «націю всередині нації» і декла-
рує готовність внести зміни до іспанської 
конституції з метою забезпечення більшої ре-
гіональної автономії. Загальновідомо, що у 
2013 р. ІСРП та Каталонська соціалістична 
партія (КСП) підписали Гранадську деклара-
цію, згідно з якою передбачалася реформа 
Конституції 1978 р. Згодом соціалісти підтве-
рдили свої наміри влітку 2017 р., узгодивши 
Барселонську декларацію. Сьогодні основою 
каталанської стратегії уряду соціалістів є по-
силення прогресивного національного іміджу 
Іспанії, який може знівелювати ключові 
принципи сучасного каталонського сепара-
тизму про те, що прогресивним прагненням 
регіону перешкоджають застарілі установи 
монархії. Також стратегія Санчеса спрямована 
на ізоляцію сепаратистського руху шляхом 
культивування підтримки іспанського елек-
торату загалом [20]. 

Уряд пропонує визнати національні праг-
нення каталонців і вирішити каталонське пи-
тання у середньостроковій перспективі. Для 
цього потрібно відновити довіру й інститу-
ційну лояльність, закласти основи інститу-
ційного діалогу. П. Санчес наголосив, що Ка-
талонія має політичну кризу та рішення по-
винно виходити з політики, а не з судів [7]. 
Далі варто задіяти федеральний сенат як ме-
ханізм територіального представництва ав-
тономій для їх активної участі у прийнятті 
рішень державної ваги; визначити нові пра-
вила розподілу владних повноважень, що до-
зволять покращити систему самоуправління 

у Каталонії; погодити фінансування автономії 
з наданням необхідних ресурсів для здійс-
нення політичних проектів. Вже зараз уряд 
погодився виділяти для Каталонії кошти 
пропорційні її внескам до ВВП країни та що-
річно виплачувати додатково у середньому 
500 млн. євро у вигляді державних інвестицій. 
Формулу уряду Іспанії П. Санчес підсумував 
трьома словами: самоврядування, Конститу-
ція та Європа, чітко зазначивши, що нове го-
лосування в автономії за незалежність чи са-
мовизначення неприйнятне, а можливе лише 
для посилення самоврядування, що, безсум-
нівно, об’єднає більшість каталонського сус-
пільства, яке підтримує конституцію держави 
та її закони [7]. 

Новий лідер Народної партії, глава парла-
ментської фракції консерваторів Пабло Касадо 
звинувачує іспанського прем’єр-міністра у по-
туранні сепаратистам, «намаганні бути Бісма-
рком у Мадриді та Боліваром в Каталонії» та 
вимагає відновити законність і порядок в ав-
тономії, застосувавши ст. 155 Конституції [3]. 

Уряд соціалістів велику увагу приділяє міг-
раційним проблемам і закликає європейські 
держави підходити до міграційного питання з 
точки зору відповідальності та солідарності. У 
червні Іспанія відкрила порт Валенсії, щоб 
прийняти 630 людей на борту судна «Акварі-
ус», якому не дозволили кинути якір у портах 
Італії та Мальти. Це було винятковим рішен-
ням, прийнятим на основі солідарності та гу-
манізму. В одній із своїх заяв П. Санчес підкре-
слив, що у висновках Європейської Ради ви-
знали інтенсивність і зростання міграційних 
потоків у західному середземноморському на-
прямку, оцінивши іспанську діяльність у ви-
рішенні цих проблем. Європейська Рада та ін-
ституції ЄС взяли на себе фінансові зо-
бов’язання щодо мігрантів. Міграційна криза в 
основному викликана демографічними показ-
никами. За статистичними прогнозами у пері-
од з 2018 по 2050 рік ЄС населятиме близько 
700 мільйонів, у той час як чисельність наро-
дів Африки зросте до 2,4 млрд. Тому вирішен-
ня міграційних проблем вимагає узгоджених 
європейських дій та активної участі всіх дер-
жав-членів євроспільноти [15]. 

У вересні, звітуючи про урядову діяльність 
перед депутатами нижньої палати парламен-
ту, П. Санчес зосередився на соціальній полі-
тиці, заходах щодо покращення добробуту на-
селення, охорони здоров’я та освіти. Він зазна-
чив, що «для уряду немає витрат на освіту, є 
інвестиції в освіту; а інвестування в освіту 
означає інвестування в людей, здатних думати 
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про себе. Інвестиції у постійне навчання вчи-
телів й у навчальні інновації – це інвестиції у 
громадян» [15]. Лідер партії «Подемос» Пабло 
Іглесіас звернув увагу очільника уряду на під-
вищення орендної плати за житло. За останні 
п’ять років вартість оренди в Іспанії зросла 
майже на 19%. У великих містах, таких як Ма-
дрид і Барселона, подорожчання орендної 
плати становить – 38% та 48% відповідно. Се-
редня ціна орендної плати лише у першій по-
ловині 2018 р. зросла на 300 євро. Виселення 
через несплату оренди складають шість з де-
сяти випадків всіх виселень у країні [2]. Тому 
соціальну політику соціалісти тримають у 
центрі своєї уваги. Однак, як підкреслює німе-
цький політолог Геро Маас, кабінет П. Санчеса 
зберігає обмеженими можливості для масшта-
бних ініціатив у сфері соціальної політики, 
оскільки прем’єр-міністр оголосив, що працю-
ватиме з бюджетом, прийнятим його попере-
дником [9]. 

Отже, після оголошення вотуму недовіри у 
парламенті урядовому кабінету консерваторів 
на чолі з прем’єр-міністром М. Рахоєм, до вла-
ди повернулися соціалісти на чолі з 
П. Санчесом. Сучасне іспанське суспільство по-
требує модернізації й оновлення існуючої по-
літичної системи. Соціалісти впевнені у необ-
хідності глибокої реформи конституції, посту-
пового руху до федеративної форми держав-
ного устрою. Утім, конституційна реформа ви-
магає схвалення більшістю парламенту, якого 
сьогодні досягти неможливо. Якщо кабінет 
П. Санчеса не знайде дієвих відповідей на су-
часні виклики, що стоять перед державою, не 
виключені дострокові парламентські вибори. 
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Change of Government Cabinet in Spain (2018): Beginning of New Transit or Deepening the Political Crisis? 

 
In June 2018, the leader of the Spanish Socialist Workers’ Party, Pedro Sanchez, became the first Prime Minister of Spain after 

a historic vote of no confidence in the government of its former head, the representative of the People’s Party, Mariano Rajoy, 
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who was accused of conniving at corruption. Particular attention is focused on the main plans and tasks of the government cabi-
net, among which: the restoration of the welfare state after many years of severe restrictions caused by the economic crisis; 
achieving equality and social unity; solution of the Catalan crisis; ensuring the role of Spain in the world. It is emphasized that 
the Prime Minister put feminism and gender equality at the center of his premiership by appointing 11 women and 6 men as min-
isters. The stress is set on the fact, that P. Sanchez’s government office does not have absolute support in the parliament, which in 
future may obstruct the activity of the executive branch. 

The plans of the government cabinet of P. Sanchez to carry out political and socio-economic modernization of the parliamen-
tary monarchy by amending the Constitution of 1978, especially the articles, relating to regional autonomy and identity; to re-
store the welfare state after many years of hard restrictions caused by the economic crisis; resolve the institutional crisis in Cata-
lonia through direct, frank and open dialogue between the parties are analyzed. 

It is determined that the basic strategy of the Socialists’ Government in Catalonia is to strengthen the progressive national 
image of Spain, which can dampen the key principles of modern Catalan separatism, stating that obsolete institutions of the 
monarchy are obstructing the progressive aspirations of the region. 

It is concluded that the current Socialists’ Government may not work until the next parliamentary elections in 2020 unless it 
finds effective responses to the challenges facing by the state. 

Keywords: Spain, crisis, Prime Minister, government cabinet, Mariano Rajoy, Pedro Sanchez, welfare, dialogue, Catalonia, 
migration problems 
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У дослідженні звернуто погляд на маловивчені історичні джерела масового характеру – «обыскные 

книги». Розкриваючи історію створення подібних церковних книг, автор прослідковує зміни їхніх жанрових 
ознак упродовж першої половини ХІХ ст., звертає увагу на сукупні актові документи, які визначали зміс-
тову частину документації, її архівування, торкається шлюбно-процесуальних особливостей, аналізує 
внутрішньоструктурні відмінності, зовнішнє оформлення, показує наявність додаткових матеріалів, які 
б підтверджували право осіб на шлюб, визначає перспективні напрями вивчень і можливі дослідницькі па-
стки. Для аналізу визначених джерел було взято церковні книги сільського та міського населення Полтав-
ської, Чернігівської та Харківської губерній. 

Ключові слова: масові джерела, церковні обшуки, шлюб, уніфікація 
 
Розвиток діловодства у XVIII ст. був спри-

чинений обмеженням автономії Гетьманщи-
ни, поступовим витісненням української мови 
з офіційного вжитку, запровадженням на укра-
їнських землях адміністративно-територіа-
льного управління Російської імперії. Ці про-
цеси позначилися появою розмаїтої ділової 
документації, яка й донині залишається мало-
дослідженою в жанрово-стилістичному аспек-
ті. Змістова нечіткість, оповідна манера викла-
ду багатьох документів зумовила строкатість, 
невизначеність у композиції й оформленні. 
Тому, вже з середини XVIII ст. широковжива-
ним стає вислів «по формѣ». З метою уніфіка-
ції формуляра ділової документації спеціаль-
ними указами Її Імператорської Величності 
або центральних адміністративних органів – 
колегій, вводилися зміни у діловодство [24, 
с. 27]. Більша частина документів повинна бу-
ла створюватися за певними формами, які 
удосконалювалися та змінювалися з роками.  

Процес формуляризації діловодства другої 
половини XVIII ст. – першої половини ХІХ ст. 
торкався всіх сфер життя суспільства. Не за-
лишалася осторонь і релігійна документація, 
яка передусім фіксувала дотримання вимог 

основних православних таїнств, тобто христи-
янської законослухняності населенням. 

Ще за петровської доби, у резолюції від 
12 квітня 1722 р., між Синодальним і Світсь-
ким судами розмежовувалися судові справи, 
які торкалися особистого життя людності. Та-
кими діями владні структури, напевно, праг-
нули регламентувати низку питань родинної 
сфери. Потреба у такій актовій документації 
була викликана порушеннями населенням 
християнсько-етичних норм поведінки у сі-
мейних відносинах. З-поміж, питань, які праг-
нули регулюватися судовими інстанціями, бу-
ли наступні: «недоумѣнные браки», котрі ук-
ладалися за родинною спорідненістю, розлу-
чення за різних причин, «о любодѣйствѣ, блу-
дномъ насиліи», «о насильномъ къ браку вос-
хищеніи», «о дѣтяхъ прижитыхъ блу-
додѣйствомъ», «о посяганіи и женитьбѣ дѣтей 
безъ воли родителей ихъ» тощо [30, с. 650]. 

Катерина ІІ, продовжуючи справу запрова-
дження просвітницької моделі управління ім-
перією [34, с. 230], очевидно, намагалася й далі 
удосконалювати інститут шлюбу та сім’ї, адже 
це основа суспільства, вихідна сходинка у роз-
будові міцної держави. Реформуючи най-
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меншу ланку, тим самим змінювалося й суспі-
льство загалом. Першочергово передбачалося 
ліквідувати незаконні статеві зв’язки між осо-
бами протилежної статі та позашлюбне діто-
народження, підкреслити важливість закон-
ності шлюбу, запобігти можливим порушен-
ням населенням і парафіяльними священика-
ми християнських матримоніальних вимог. 
Головним актом до визнання суспільством 
законності ґендерних взаємовідносин у ро-
динних межах залишалося таїнство вінчання, 
яке реєструвалося у відповідних церковних 
книгах.  

У нашому дослідженні спробуємо звернути 
погляд на осібні матеріали парафіяльної до-
кументації, котрі майже не потрапляли у дос-
лідницьке поле сучасних науковців. Джерела, 
які характеризуються певною повторюваніс-
тю, типовістю й однотипністю вміщеної у них 
інформації, стали називати масовими [25]. 
Проте, проблематика визначення масових іс-
торичних джерел і дотепер залишається дово-
лі дискусійним питанням [29, с. 144-177]. До 
таких можна віднести церковно-облікові кни-
ги, які були введені Сенатським указом 
14 липня 1765 р. [31, с. 189-190]. Прототипом 
новим відомостям слугували «вѣнечные па-
мяти», які велися з часів давньої Русі [28, 
с. 643]. Відповідно до пунктів вищезгаданого 
указу, «вѣнечные памяти» ліквідовувалися та 
разом з ними й грошовий збір із вінчальних 
церемоній. Щоправда, винагороду за таїнство 
шлюбу продовжували брати, розміри треб за-
галом визначалися громадою, різнилися в 
окремих місцевостях і змінювалися впродовж 
століть. Звичайно, зустрічалися й недобропо-
рядні священики, яких парафіяни звинувачу-
вали у здирництві, тобто збиранні надмірної 
плати за треби [16; 17]. В окремих селах Ліво-
бережжя за вінчальну церемонію у 1712 р. 
сплачували всього 5 коп., тоді як 1761 р. – 
20 коп., а 1789 р. – 10 коп. [26, с. 87; 27, с. 5]. 

Отже, за умови сплати грошового збору 
проведення таїнства вінчання ставало можли-
вим. Попередньо за тиждень до вінчання на-
речені повинні були оголосити про свої наміри 
парафіяльному священику. Представник духо-
венства здійснював обшук на предмет відсут-
ності різних перепон, насамперед, родинної 
спорідненості, а після проведення християнсь-
кого обряду доповнював метричні книги від-
повідними приписами. Далі – рахував кількість 
укладених шлюбів за рік, фіксував такий облік 
в окремішніх відомостях, які відображали ли-
ше дані шлюбності та за змістом представляли 
дещо розширені записи метричних книг [31, 

с. 189-190]. 
Документацію нового типу стали називати 

шлюбними або церковними обшуками («обыс-
кными книгами»). Це були спеціальні книги, 
які укладалися священиком парафіяльної цер-
кви напередодні кожного обряду вінчання та 
підтверджували наявність необхідних умов, 
визначених законом, для здійснення процеду-
ри шлюбу [28, с. 643]. Упродовж ХІХ ст. вико-
ристання й архівування такої документації 
змінювалося. Чисті, незаповнені церковні кни-
ги парафіяльні «отці» отримували від духов-
них відомств, передусім Духовної консисторії. 
Одночасно священики вели окремі зошити-
копії, заповнюючи які, згідно указів Духовних 
консисторій, наприклад Харківської від 
12 вересня 1840 р., направляли їх на збере-
ження до Духовного правління, наприклад 
Сумського, а потім окремо – у консисторський 
архів [7, арк. 1]. Щоправда, Сенатський указ 
Російської імперії від 25 серпня 1802 р. наго-
лошував на тому, що парафіяльні представни-
ки духовенства повинні виокремлювати з ме-
тричних книг осібні відомості про народже-
них, померлих, осіб, які вступали у шлюб, і по-
давати їх ще додатково у міську та сільську 
поліцію [32, с. 230]. Як бачимо, інформаційне 
наповнення шлюбних обшуків було цінним як 
для церковних інституцій, так і контролюючих 
органів влади. Отже, у нашій розвідці звернімо 
увагу саме на таку документацію. 

Спробуємо показати історію створення 
«обыскных книг», охарактеризувати зовнішній 
вигляд і внутрішню змістову частину, архіву-
вання, визначити перспективні напрями мож-
ливих досліджень. Для описового аналізу було 
опрацьовано 20 книг, які виявлені у Держав-
них архівах Полтавської та Сумської областей. 
Це шлюбні обшуки різних парафій: Хрестовоз-
движенської церкви с. Вовківці Роменського 
повіту Полтавської губернії за 1838-
1847 рр. [22]; Різдво-Богородницької церкви 
м. Вороньків Переяславського повіту Полтав-
ської губернії за 1823-1837 рр. [1]; Варварин-
ської церкви м. Кролевець Кролевецького по-
віту Чернігівської губернії за 1836-1857 рр. [8; 
9; 10]; Покровської церкви м. Кролевець Кро-
левецького повіту Чернігівської губернії за 
1839-1853 рр. [23]; Михайлівської церкви 
с. Мельня Кролевецького повіту Чернігівської 
губернії за 1846-1860 рр. [13]; Різдво-Богоро-
дичної церкви с. Миколаївки Роменського по-
віту Полтавської губернії за 1809-1841 рр. та 
1854-1858 рр. [18; 19; 20; 21]; Покровської це-
ркви с. Реутинці Кролевецького повіту Черні-
гівської губернії за 1812-1854 рр. [11; 12]; Ми-
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колаївської церкви, с. Сорочинці Миргородсь-
кого повіту Полтавської губернії за 1837-
1851 рр. [2]; Преображенської церкви с. Соро-
чинці Миргородського повіту Полтавської гу-
бернії за 1803-1823 рр. [4]; Успенської церкви 
с. Сорочинці Миргородського повіту Полтав-
ської губернії за 1816-1837 рр. [3]; Іллінської 
церкви м. Суми Сумського повіту Харківської 
губернії за 1816-1837 та 1843-1849 рр. [5; 6; 7]; 
Хрестовоздвиженської церкви с. Хижки Коно-
топського повіту Чернігівської губернії за 
1840-1857 рр. [14]. Як бачимо, церковні обшу-
ки представляють шлюбні записи як міського, 
так і сільського населення. 

Як виглядала та наскільки інформативною 
є указана церковна документація? Ззовні такі 
книги були доволі об’ємними. У більшості з 
них обкладинка малоламка, доволі товста. Ли-
сти церковних обшуків загалом шнурувалися, 
а їхня паперова міцність і товщина помітно 
слабшала з розвитком паперової галузі, від 
другої половини XVIII ст. й до середини ХІХ ст.  

Усі книги шлюбних обшуків починалися з 
преамбули, в якій зазначалося майже однакове 
змістове написання: «Книга данная изъ роме-
нского Духовного Правленія, роменского По-
вета Села Николаевки в Рождество Богород-
ничную церковь для записки въ оную По сему 
Указу Святейшего Правительствующаго Си-
нода 1802 Года мая 16-го дня составленою, во 
всей исправности бываемыхъ предъ венчані-
емъ лицъ обысковъ съ Поручителями 1818 
Года Января 25 дня. Протоіерей Андрівс-
кій» [18, арк. 1]. У редакціях середини ХІХ ст. 
формулювання дещо спрощувалося: «Книга 
выданная изъ Роменского Духовного Правле-
ния въ Николаевскую Рождество-Богоро-
дичную Церковъ для записей обысковъ о бра-
косочетавшихся» [21, арк. 1].  

На обкладинці або першій сторінці, поруч з 
преамбулою, указувався обліковий час: розпо-
чато 16 січня 1816 р. та закінчено 29 січня 
1822 р. [5, арк. 1]. Хронологічні межі церковно-
обшукових книг різнилися: від 4-5 до 33 років. 
Так, особливо протяжною у часі виявилася 
книга для запису шлюбних обшуків Покровсь-
кої церкви с. Реутинці, яка включає період від 
16 травня 1812 р. до 11 лютого 1845 р. [11]. 
Хронологічна охопленість джерел передусім 
залежала від кількості укладених матримоніа-
льних союзів у парафіяльній церкві за роками, 
а чисельність вінчань – від числа парафіян, 
економічної ситуації у регіоні, масштабів 
шлюбного ринку, міграційних процесів тощо. 
Окрім того, звернімо увагу, що майже всі книги 
могли розпочинатися та закінчуватися різни-

ми місяцями, тобто початкові та кінцеві роки 
такої документації у більшості можна вважати 
недооблікованими. На завершення шлюбні 
обшуки позначалися подібним записом: «Въ 
сей Книгѣ Зашнуромъ, к пεчатью шнурован-
ныхъ, и искрепленныхъ листовъ 91. Про-
торεрεй Павεлъ Проценко». Далі ставилася во-
скова печатка парафіяльної церкви зі шнуром 
зав’язаним вузлом [11, арк. 91зв.].  

З плином часу дещо змінювалася й форма 
подачі інформації. Спочатку «обыскные книги» 
представлялися повно у рукописному вигляді. 
Записи кожної шлюбної пари у церковних до-
кументах певних населених пунктів різнилися 
за змістом. Проте, будь-який шлюбний обшук 
обов’язково позначався днем, місяцем і роком 
вінчальної церемонії, а далі подавався опис 
майбутньої сімейної пари. Для прикладу, один 
із записів про подружжя показував наступне: 
«Месяца февраля 9 дня 1812 года. От Крестья-
нина Господина Федора Забилы Вакули Ива-
нова сына Маличка дано знать что онъ засва-
талъ брата своего родного жителя реутинско-
го Андрея Иванова сына Маличка за дεвицу 
крестьянку тогожъ владенія Марину Андрееву 
дочь Прильюнову. Почему въ реутинской свя-
топокровской церкви трекратній опитъ фев-
раля 1,3,7 числъ чинены. По препятствующихъ 
причинъ якъ бракосочетанію недоказалось. 
1813 года февраля 9-го повишеписанной фор-
ме присягу виполнили и подписалися…». Далі 
перелічувалися двойко-тройко свідків і стави-
вся підпис священика [11, арк. 3].  

В іншому запису інформація подавалася 
дещо по-іншому: «1819 года маія 18 дня 
обыскъ учиненный города Сум Ильинской це-
ркви священникомъ Іаковимъ Петровымъ 
сыномъ Левандовскимъ желающий вступить 
въ бракъ, Лебединского уезда села Малого ис-
торона Архангельской церкви умершего свя-
щеника Петра Михайлова сына Полтавского 
обыск Николки, и богодуховского уезда сло-
боды сынного умершого діякона Алексыя Фи-
липова сына попова сдочерю дεвицею Маріею, 
и по оному къ вынчанію ихъ никакого закон-
наго препятствія неоткрыты…» [5, арк. 7]. От-
же, як бачимо, змістові частини написань різ-
нилися, однак вони створюють можливості 
для дослідження певного кола питань: обчис-
лення кількості сімейних союзів за рік, сезон-
ності, аналізу антропонімічних даних, сімейно-
го стану, територіального походження обох 
наречених, особливостей шлюбного ринку, 
відсутності перепон до проведення таїнства 
вінчання, наявності свідків, топонімічних від-
мінностей тощо. 
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Деякі шлюбні книги починалися з переліку 
актових документів, якими впроваджувалася у 
церковнопарафіяльній обіг документація та-
кого зразку й окремо подавалася форма при-
сяги [8, арк. 1-1зв.]. Очевидно учасники вінча-
льної церемонії, передусім батьки, родичі або 
опікуни осіб, які вступали у шлюб, ознайом-
лювалися, а можливо навіть повторювали 
зміст цієї присяги напередодні або у день про-
ведення таїнства. Така форма обітниці була 
введена ще 5 січня 1724 р. з метою «о непри-
нужденіи родителямъ дѣтей и господамъ ра-
бовъ своихъ и рабынь къ браку безъ самово-
льного ихъ желанія». Отже, «подъ опасеніемъ 
тяжкаго штрафованія» наречені до шлюбу не 
повинні примушуватися, а укладати сімейний 
союз добровільно, про що засвідчували їхні 
рідні, а «слугамъ давать господамъ ихъ пись-
ма, заруча подъ клятвою Суда Божія и присяги 
своей, что онъ ихъ не неволить» [30, с. 197-
198]. Окрім присяжних посвідчень, у книгах 
зустрічається й інша документація: листи-
дозволи на шлюб від власників кріпосних се-
лян, їхніх опікунів, старост або ж мешканців 
сільських громад, листи-свідчення парафіяль-
них священиків (у разі наявності наречених-
мігрантів), довідки від навчальних закладів, 
військових частин, які підтверджували право 
«молодиків» на вінчання, розписки-свідоцтва 
односельців, «билеты» як посвідчення про ві-
дпустку або звільнення зі служби з правом пе-
реїзду на обране місце проживання, розшукові 
листи тощо. 

Суттєві зміни у веденні шлюбних обшуків 
відбулися після Синодального указу від 
30 листопада 1837 р. Актовий документ упро-
ваджував нову, чітку форму церковно-
обшукової документації, яка власне й розши-
рює можливості дослідницького поля [33, 
с. 947-948]. Щоправда, про змінені вимоги па-
рафіяльні священики дізнавалися із запізнен-
ням. Так, священик Хрестовоздвиженської це-
ркви с. Вовківці отримав форму нового шлюб-
ного обшуку 19 січня 1838 р., а Різдво-
Богородницької церкви с. Миколаївки – лише 
27 квітня того ж року [22, арк. 2-3зв.; 20, 
арк. 103зв.]. Нові інструкції обов’язково пере-
писувалася як зразок до виконання у шлюбно-
обшукові книги, а наступні записи подружніх 
пар виконувалися вже за ними [13, арк. 1].  

З роками внутрішня структура подачі інфо-
рмації зазнавала змін. Уже у 50-х роках ХІХ ст. 
зустрічаються «обыскные книги» з друковани-
ми листами-шаблонами. Кожен аркуш був 
призначений осібній подружній парі. У друко-
ваних шаблонах містилися рядки з пропуска-

ми, які потребували заповнення священиком 
персоніфікованої інформації стосовно тих осіб, 
які виявили бажання одружитися.  

У церковній книзі слідчі дії репрезентува-
лися десятьма пунктами. Спочатку визначала-
ся попередня дата вінчання, указувалася єпар-
хія, відповідний повіт, населений пункт і назва 
парафіяльної церкви, в якій робився відповід-
ний запис, і планувалося проведення таїнства 
шлюбу. Далі реєструвалися свідчення особо-
вого характеру про кожного учасника шлюб-
ного процесу. «Жених» і «невеста» представ-
лялися переважно ім’ям, по-батькові, прізви-
щем, указувалося місце народження, належ-
ність до певної парафії, віросповідання, вік, 
сімейний стан. Окремими пунктами показува-
лася згода батьків, родичів, опікунів на шлюб, 
трикратне оголошення про бажання нарече-
них одружитися та тим самим підтверджува-
лася відсутність перепон до проведення таїнс-
тва вінчання. У кінці аркушу-обшуку познача-
вся день, місяць, рік вінчальної церемонії, ная-
вність свідків від обох сторін шлюбної проце-
сії. На завершення ставився підпис священика. 
Офіційне оформлення укладеного шлюбу за-
кінчувалося обрядом вінчання та реєстрацій-
ними записами в обшукових і метричних кни-
гах. У метриках відповідної парафіяльної цер-
кви робився запис такого змісту: «по учиненіи 
указаного обыска обвенчанъ…» [15, арк. 31].  

Як бачимо, нова форма «обыскных книг» ро-
зширює дослідницькі можливості. Окрім ви-
щеназваних питань шлюбно-процесуального 
й історико-демографічного змісту, оновлена 
документація дозволяє вивчити віросповідан-
ня, ґендерно-вікові відмінності наречених, на-
явність/відсутність родинної та духовної спо-
рідненості, додаткові документи, які дозволя-
ли проводити обряд вінчання, генеалогічні 
особливості родин тощо [33, с. 947-948].  

Утім, працюючи зі шлюбними обшуками, не 
потрібно забувати про те, що історичні джере-
ла масового характеру, які несуть статистичну, 
квантитативну інформацію не є ані такими 
докладними, ані такими об’єктивними [35, 
с. 246]. Вони передбачають певну долю 
суб’єктивізму, оскільки створювалися людьми, 
які мали різні рівні освіченості та виконавської 
дисципліни, допускали пропуски в інформації, 
помилки в оформленні та написанні. Тому до-
слідник вже завчасно приречений на лакуни. З 
іншого боку двохсотлітня збереженість такої 
документації є цінною, по-своєму унікальною. 
Аналіз змістових аналогій змісту дає змогу ви-
явити спільні риси різних історичних явищ, 
простежити у них ту чи іншу закономірність, 
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тенденції розвитку [25], передусім процесів 
шлюбності. 

Підсумовуючи вищеобговорене питання, 
потрібно наголосити на маловивченості шлю-
бно-обшукової документації. Нашим дослі-
дженням зроблена спроба відкрити завісу 
нез’ясованості названих джерел, виокремити 
їхні відмінні жанрові ознаки, історію створен-
ня тощо. Формування певних механізмів регу-
лювання шлюбно-сімейних відносин були по-
мітними ще за петровської доби. Вперше 
«обыскные книги» були запроваджені у 1765 р., 
із певними змінами 1802 р. й оновленою фор-
мою – 1837 р. Створюючи характеристику цієї 
документації, було опрацьовано 20 книг різ-
них парафій Полтавської, Чернігівської та Хар-
ківської губерній першої половини ХІХ ст., пе-
реважно сільського, але й міського населення. 
Змістове наповнення документації змінювало-
ся. За новою формою 1837 р. записи проводи-
лися по десяти пунктам. Додатково виявлено 
присяжні й інші дозвільні документи на шлюб. 
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У статті показано процес формування комплексу джерел з історії українського національно-
культурного руху Галичини упродовж 1848-1914 рр. Акцентовано увагу як на історичних і суспільно-
політичних особливостях епохи, так і специфіці адміністративно-територіального устрою Австро-
Угорської монархії, до якої належали українські етнічні території впродовж означеного періоду, структу-
рі державних установ, громадських об’єднань, діяльності провідних діячів української культури. Охарак-
теризовано документи і матеріали офіційного характеру та джерела особового походження з історії на-
ціонально-культурного руху українців Галичини 1848-1914 рр., що зберігаються у вітчизняних архівних і 
бібліотечних установах. 
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Наукове осмислення особливостей націо-

нально-культурного руху українців Галичини 
неможливе без усебічного та системного дос-
лідження інформаційного потенціалу джерел, 
які відклалися в архівосховищах, у бібліотеч-
них і музейних колекціях і стосуються полі-
тичних, соціально-економічних і культурних 
аспектів українського життя на теренах Авст-
ро-Угорської монархії, зокрема в одній з її ад-
міністративно-територіальних одиниць, де в 
силу як історичних обставин, так і упередже-
ної національної політики Габсбургів не при-
пинялась конфронтація представників двох 
домінуючих націй цього регіону – українців і 
поляків.  

Аналіз процесу формування джерельного 
комплексу обраної теми проведено з ураху-
ванням особливостей створення самих джерел 
з історії національно-культурного руху украї-
нців Галичини другої половини ХІХ – початку 
ХХ ст., на основі існуючих методик, досвіду ін-
ших дослідників, зокрема Я.С. Калакури [5], 
І.С. Михальського [10], І.Я. Райківського [16]. 

Метою статті є простежити процес форму-
вання комплексу джерел з історії національно-
культурного руху українців Галичини другої 
половини ХІХ – початку ХХ ст., що відклалися в 
українських архівних і бібліотечних установах.  

Створення означеного нами комплексу 
джерел зумовлене як історичними та суспіль-
но-політичними особливостями епохи, так і 
специфікою адміністративно-територіального 
устрою Австро-Угорської монархії, до якої на-

лежали українські етнічні території впродовж 
означеного періоду, структурою державних 
установ, громадських об’єднань, діяльністю 
провідних діячів української культури. 

Історична Галичина, зокрема східна її час-
тина (сучасні Івано-Франківська, Львівська та 
Тернопільська області) й етнічні українські 
землі у західній частині (Надсяння з центром у 
Перемишлі та Північна Лемківщина, що сього-
дні у складі Польщі), була об’єднана з части-
ною польських земель в один коронний край – 
«Королівство Галіції та Лодомерії (Володими-
рії) з великим князівством Краківським і кня-
зівствами Освенцімським та Заторським» з 
центром у Львові. Саме тому левова частина 
документів з історії українського національно-
культурного руху відклалися в архівах, бібліо-
течних, музейних і приватних колекціях на 
території Львівської, Івано-Франківської та 
Тернопільської областей.  

У ході пошуку та виявлення джерел врахо-
вувалось і те, що до 1867 р. за австрійським 
законодавством релігійні установи відали пи-
таннями початкового шкільництва; згодом це 
завдання взяли на себе Крайова шкільна рада 
(КШР) у Львові, повітові та місцеві шкільні ра-
ди, що працювали у містечках і селах краю. Ре-
лігійні установи призначали вчителів релігії 
навчальних закладів різного рівня, а тому до-
кументи про діяльність Греко-католицької та 
Римо-католицької церков у освітній сфері, 
КШР у Львові, повітових і місцевих шкільних 
рад, матеріали, що сформувалися у процесі ро-
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боти народних і виділових шкіл, реальних і 
класичних гімназій, учительських семінарій, 
фахових шкіл, вищих навчальних закладів, по-
сіли важливе місце у процесі формування дже-
рельного комплексу [18].  

Бралось до уваги й те, що українці регіону, 
на відміну від поляків, у силу політичних і со-
ціально-економічних обставин, фактично не 
мали своєї потужної економічної та політичної 
еліти, яка б допомагала захистити право на 
власний національний розвиток, гарантова-
ний Конституцією держави від 21 грудня 
1867 р. Ось чому український національно-
культурний поступ став можливим завдяки 
діяльності визначних громадських і культур-
них діячів Галичини, а саме: І. Франка, 
М. Грушевського, М. Павлика, А. Вахнянина, 
К. Студинського, О. Барвінського, Н. Кобринсь-
кої, С. Крушельницької та багатьох інших. Ва-
жливе значення для активізації національно-
культурного руху в краї мала співпраця украї-
нців Галичини з вченими та літераторами з 
Наддніпрянщини, зокрема О. Кониським, 
М. Драгомановим, Лесею Українкою, Ф. Вовком 
та іншими. Тому, на нашу думку, джерела осо-
бового характеру потребують особливої уваги 
при дослідженні обраної проблематики, адже 
зазначені діячі, завдяки своїй професійній і 
громадській діяльності, зробили вагомий вне-
сок у його розвиток. Їх автобіографії, спогади, 
листи, публіцистичні та наукові праці посіли 
важливе місце у формуванні джерельного 
комплексу з історії українського національно-
культурного руху Галичини упродовж 1848-
1914 рр. 

Найбільший масив джерел із зазначеної те-
ми відклався у Центральному державному іс-
торичному архіві України у м. Львів (далі – 
ЦДІАЛ України) [13]. Тут зберігаються доку-
менти адміністративних установ Галичини, 
що працювали упродовж досліджуваного пе-
ріоду, зокрема Галицького намісництва на чолі 
з намісником, у сфері компетенції якого пере-
бували всі початкові та середні навчальні за-
клади. Враховувалося, що ця державна струк-
тура мала безпосередній вплив на національ-
но-культурні процеси у Галичині, оскільки да-
вала дозвіл на створення нових громадських 
об’єднань, народних шкіл, гімназій, видання 
україномовних підручників, проведення масо-
вих культурно-освітніх заходів тощо. Докуме-
нти, що відклалися у процесі її діяльності, до-
зволяють з’ясувати зміст і форми роботи уря-
дових інституцій щодо вирішення найнагаль-
ніших проблем у зазначеній сфері. 

Велике значення для дослідження темати-

ки має джерельний комплекс документів і ма-
теріалів українських громадських організацій, 
які діяли на території Галичини. Більшість з 
них зберігаються у ЦДІАЛ України, зокрема у 
фондах 129 – Львівський Ставропігійський 
інститут (1788-1940 рр.), 130 – Руський народ-
ний інститут «Народний дім», 148 – Науково-
літературне товариство «Галицько-руська ма-
тиця», м. Львів (1848-1940 рр.), 180 – Головна 
Руська Рада, м. Львів (1848-1851 рр.), 182 – То-
вариство імені Михайла Качковського, м. Львів 
(1874-1939 рр.), 196 – Політичне товариство 
«Русская рада», м. Львів (1870-1914 рр.), 206 – 
«Рідна школа» – Українське педагогічне това-
риство у Львові (1881-1939 рр.), 309 – Наукове 
товариство імені Шевченка у м. Львові (1873-
1939 рр.), 312 – Українське спортивне товари-
ство «Сокіл-батько» (1894-1939 рр.), 348 – То-
вариство «Просвіта», м. Львів (1868-1939 рр.), 
349 – Студентське товариство «Ватра» у 
м. Львові (1891-1897 рр.), 400 – Український 
студентський союз у м. Львові (1909-1921 рр.), 
514 – Театральне товариство «Українська бе-
сіда», м. Львів (1861-1939 рр.) тощо. Саме у 
вказаних фондах політичних партій і громад-
ських організацій відклалися програми, стату-
ти, звіти про роботу, службове листування, що 
містять важливу інформацію про різні аспекти 
їхньої діяльності й у сфері національно-
культурного життя.  

Враховуючи активну роль в українському 
національно-культурному русі діячів Україн-
ської греко-католицької церкви, нами опра-
цьовано архівні фонди таких установ, як Гре-
ко-католицький митрополичий ординаріат, 
м. Львів (1863-1945 рр.) [4], Греко-католицька 
богословська академія, м. Львів (1783-
1945 рр.), виявлено важливі звернення, листи, 
заяви й інші документи культурно-освітніх 
товариств і митців про надання матеріальної 
допомоги, матеріали про діяльність діячів «Ру-
ської трійці» – М. Шашкевича, І. Вагилевича й 
Я. Головацького, які навчалися у Греко-
католицькій духовній семінарії у Львові.  

Значний масив інформації несуть особові 
фонди українських політиків, громадсько-
культурних діячів, письменників, науковців, 
що відклалися у ЦДІАЛ України. Мова йде про 
документи та матеріали, що зберігаються в 
особових фондах А. Шептицького, О. Назарука, 
В. Старосольського, А. Крушельницького, 
К. Студинського, В. Левицького (псевдонім Ва-
силь Лукич), В. Дорошенка, Б. Ярошевського, 
В. Охримовича, М. Мочулинського, Я. Весело-
вського, Ю. Романчука, А. Вахнянина, І. Грине-
вецького й інших діячів [17]. Серед залучених 
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документів цих фондоутворювачів фігурують, 
поряд зі свідоцтвами та дипломами про закін-
чення навчальних закладів, посвідченнями 
про членство у тих чи інших громадських ор-
ганізаціях, автобіографії, спогади, епістолярій, 
публіцистичні та наукові праці, а часом стату-
ти різних товариств, звіти про їхню роботу, 
листування з громадськими організаціями та 
державними установами з приводу вирішення 
різних питань національно-культурного хара-
ктеру й інші матеріали, що безпосередньо сто-
суються обраної проблематики. 

Цінну інформацію з досліджуваної теми мі-
стять документи Центрального державного 
історичного архіву України, м. Київ (далі – 
ЦДІАК України). Заслуговує уваги фонд 1235 – 
родини Грушевських. Левова частка його до-
кументів відклалася у процесі життя та діяль-
ності видатного українського історика 
М. Грушевського [3]. Вони розкривають, зок-
рема, і львівський період праці відомого вче-
ного та громадського діяча, що тривав упро-
довж 1894-1914 рр.: його активну роботу як 
вченого-історика, професора Львівського уні-
верситету, голови НТШ, під керівництвом яко-
го успішно працювали як уже знані у світі дос-
лідники, так і початківці у науці. Змістовні ма-
теріали про співпрацю українців Галичини та 
Наддніпрянщини виявлено у зібраннях доку-
ментів Канцелярії київського окремого цензо-
ра, Київського тимчасового комітету у справах 
друку тощо [14]. Автором виявлено документи 
адміністративних установ Російської імперії, 
які відали питаннями цензури та надавали 
дозвіл або забороняли розповсюджувати на 
території Наддніпрянщини періодичні видан-
ня та художні твори, опубліковані у Галичині.  

Деякі документи опосередкованого харак-
теру можна знайти у колекціях М. Кропив-
ницького й А. Кримського у Центральному 
державному архіві-музеї літератури і мистецт-
ва України. 

У процесі евристичної діяльності велике 
значення надавалось виявленню тих джерел з 
історії національно-культурного руху україн-
ців Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ 
ст., які відклалися у фондах державних архівів 
областей України, насамперед ДАЛО: фонд 3 – 
Магістрат королівського м. Львова Галицького 
намісництва (1787-1918 рр.), 350 – Дирекція 
поліції у м. Львові Галицького намісництва 
(1873-1918 рр.), 26 – Львівський королівський 
університет імені Франца І (1850-1918 рр.), 
293 – Товариство українських студентів полі-
техніки «Основа» у Львові (1901-1938 рр.), 296 
– Товариство «Академічна громада» (1882-

1937 рр.) та інших [15]. Необхідно враховува-
ти, що у Львові, як столичному місті краю, 
працювали адміністративні структури, що ви-
рішували важливі для українців питання, зок-
рема магістрат Львова, який серед іншого за-
ймався освітньою та культурною сферами, а 
також провідний навчальний заклад Галичи-
ни – Львівський університет, діяли студентські 
товариства, довкола яких об’єднувалася мо-
лодь навчальних закладів (на відміну від ін-
ших національно-культурних організацій 
краю, вони не мали філій у містечках і селах), 
редакції українських часописів та інші устано-
ви. За діяльністю багатьох з них пильно сте-
жила Львівська дирекція поліції, про що свід-
чать окремі письмові звіти про її роботу.  

Значну інформаційну цінність мають доку-
менти, виявлені у Державному архіві Івано-
Франківської області (далі – ДАІФО), зокрема 
Станиславівського магістрату (1866-1918 рр.), 
а також ті, що збереглися у фондах Коломий-
ського римо-католицького деканату (1752-
1938 рр.), Станиславівської греко-католицької 
єпископської консисторії (1788-1939 рр.), по-
вітових шкільних рад за 1881-1918 рр., народ-
них шкіл (1861-1918 рр.), учительських семі-
нарій (1888-1918 рр.), гімназій (1765-1918 рр.), 
що діяли на території Станиславівського пові-
ту [11]. Варто відзначити, що фонди вищеза-
значених освітніх закладів, як українських, так 
і польських, є менш змістовними, ніж ті, що 
сформувалися у процесі діяльності державних 
і релігійних установ. Хоча робота з документа-
ми народних шкіл, учительських семінарій, 
гімназій, що знаходяться у ДАІФО, дозволяє 
отримати окремі важливі відомості щодо ор-
ганізації навчального процесу у початкових і 
середніх навчальних закладах Галичини впро-
довж другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

Великий масив джерел зберігають фонди 
Державного архіву Тернопільської області 
(далі – ДАТО), зокрема щодо діяльності філій і 
читалень «Просвіти». Йдеться про фонд 294 – 
Філія українського товариства «Просвіта» у 
м. Тернополі (1901-1939 рр.) На жаль, далеко 
не всі документи про роботу читалень зберег-
лися, частина з них була втрачена у роки Пер-
шої світової війни, інша – під час пацифікації. 
Матеріали 317 фонду – Філія українського то-
вариства «Просвіта» у м. Теребовлі (1903-
1939 рр.) містять відомості про діяльність 18 
читалень просвітньої організації на Теребов-
лянщині.  

У ДАТО певний інтерес представляє особо-
вий фонд українського вченого, професора 
Львівського університету, депутата австрійсь-
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кого парламенту С. Дністрянського, зокрема 
рукописи праць. Враховувалось і те, що части-
ну з них свого часу було виявлено доктором 
філологічних наук, завідувачем Науково-
дослідним відділом кафедри української мови 
та літератури Пряшівського університету іме-
ні Шафарика (Чехословаччина) Миколою Му-
шинкою під час фольклорної експедиції у За-
хідну Чехію. Як відомо, упродовж 1932-
1934 рр. С. Дністрянський мешкав у Чехії і ціл-
ком логічно, що його документи були знайдені 
саме на території цієї держави. 2007 р. профе-
сор, академік НАН України М. Мушинка урочи-
сто передав їх на державне зберігання до ДА-
ТО, де систематизовані матеріали біографічно-
го характеру, наукові дослідження вченого, 
його листування, вітальні телеграми, фотог-
рафії тощо [12]. 

Певна частина матеріалу міститься й у до-
кументах і матеріалах рукописних відділів на-
укових установ і бібліотек України. Найбіль-
ший масив документів з означеної проблема-
тики зберігається у Відділі рукописів Львівсь-
кої національної наукової бібліотеки України 
імені В. Стефаника. У сховищах відділу відкла-
лися цінні джерела для дослідження націона-
льно-культурного руху українців під час рево-
люції 1848-1849 рр. на території Галичини, 
зокрема, у фондах губернатора краю (у другій 
половині 1848 р.) В. Залевського, відомого по-
літичного діяча того часу, редактора часопису 
«Gazeta Narodowa» Я. Добжанського, секретаря 
Бережанської повітової руської ради 
Т. Павликова, секретаря Унівської повітової 
руської ради Р. Моха, священика Ю. Желехівсь-
кого, громадського діяча М. Качковського, 
вчених Я. Головацького, А. Петрушевича, 
І.В агилевича тощо [9]. 

Тут опрацьовано документи з особових фо-
ндів родини Барвінських, Бучинських, 
М. Возняка, В. Гнатюка, Т. Грушкевича, Р. Зак-
линського, П. Кирчіва, І. Левицького, О. Мако-
вея, М. Павлика, Марійки Підгірянки, В. Шаш-
кевича, В. Щурата й інших [7]. Особливий інте-
рес викликає архів О. Огоновського, що збері-
гається у фонді «»Бібліотеки НТШ» у Львові, де 
зберігаються документи про діяльність теат-
рального колективу «Руської бесіди», видання 
часописів «Правда», «Громадський голос» та 
інших. Також для вивчення теми певний інте-
рес представляють деякі архівні документи 
польських видавництв і редакцій, що працю-
вали у Львові. Саме вони дозволяють порівня-
ти динаміку виходу у світ польськомовних та 
українських періодичних видань і книг. Ідеть-
ся про видавництва «Оссолінеум», «Польська 

матиця», «Шкільних книжок», редакції «Gazetу 
Narodowej» (1871-1918 рр.) [1, с. 102].  

До джерельного комплексу залучено низку 
документів з особових фондів Інституту руко-
пису Національної бібліотеки України імені 
В.І. Вернадського. Інформативно насиченими є 
листи, виявлені у фондах В. Антоновича, 
М. Біляшівського, Б. Грінченка, Д. Дорошенка, 
А. Кримського [8], які проливають світло на 
окремі аспекти співпраці між українцями Га-
личини та Наддніпрянщини.  

Близькі за формою, але дуже важливі за 
змістом, є документи Відділу рукописних фон-
дів і текстології Інституту літератури імені 
Т.Г. Шевченка НАН України, зокрема написані 
від руки автобіографії, спогади, наукові та пу-
бліцистичні праці, епістолярій, матеріали про 
роботу різних товариств, видавничу діяль-
ність у Галичині, які відклалися в особових 
фондах Лесі Українки (2), І. Франка (3), Н. Коб-
ринської (13), О. Кобилянської (14), М. Драго-
манова (26), О. Маковея (59), Василя Лукича 
(61), А. Кримського (80), В. Гнатюка (83), 
І. Белея (100), М. Павлика (101), Я. Головаць-
кого (104), М. Грушевського (122), І. Гушалеви-
ча (125), Б. Грінченка (130), Уляни Кравченко 
(132), С. Крушельницької (143).  

Матеріали, що зберігаються в особовому 
фонді громадсько-культурного діяча Василя 
Лукича Левицького, відомого у краї під псев-
донімом Василь Лукич, відображають його 
працю як голови філії «Просвіти» у містечку 
Винниках, що на Львівщині, та головного ре-
дактора відомого у Галичині літературно-
наукового часопису «Зоря». Збереглося 
об’ємне службове листування В. Левицького з 
І. Нечуєм-Левицьким, М. Коцюбинським, 
А. Кримським, О. Маковеєм, Н. Кобринською й 
іншими, переважно з приводу публікації їхніх 
творів на сторінках зазначеного періодичного 
видання та його змісту [6].  

В особовому фонді Я. Головацького, окрім 
біографічних матеріалів, рукописів наукових 
праць, листів, нами виявлено документи, що 
дозволяють простежити переслідування вче-
ного через русофільські переконання, звіль-
нення з посади професора Львівського універ-
ситету в 1867 р. та переїзд до Росії. Інформацію 
про окремі аспекти громадсько-культурної 
праці всесвітньо відомої оперної співачки 
С. Крушельницької (участь у концертах та ін-
ших мистецьких заходах) знаходимо у листах, 
отриманих нею від українських музичних і 
студентських товариств, відомих політиків 
тощо [2].  

Таким чином, опрацювання вітчизняних 
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архівних і бібліотечних установ дозволило 
сформувати вагомий джерельний комплекс 
цілком репрезентативних джерел, системне 
дослідження яких дасть змогу встановити по-
вноту й об’єктивність його інформаційних ре-
сурсів для наукової реконструкції неупере-
дженої історії українського національно-
культурного руху Галичини другої половини 
ХІХ – початку ХХ ст. Безперечно, для форму-
вання його повноцінної та цілісної картини 
варто доповнити документами і матеріалами, 
що зберігаються у зарубіжних архівних і біблі-
отечних установах. 
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Formation of Source Complex on the History of Galicia Ukrainians National-Cultural Movement in 1848-1914  
(on the Example of Ukrainian Archival and Library Institutions) 

 
The paper illustrates the process of forming a complex of sources on the history of the Ukrainian national-cultural movement 

of Galicia during 1848-1914 years. The attention is drawn to both the historical and socio-political peculiarities of the period and 
the specifics of the administrative-territorial structure of the Austro-Hungarian Monarchy, to which the Ukrainian ethnic territo-
ries belonged at that period of time, the structure of state institutions, public associations, and the activity of Ukrainian culture 
leading figures. Autobiographies, memoirs, letters, journalistic and scientific works, along with the documents of administrative 
institutions, take an important place in the forming of our research source complex. 

The author characterized the documents and materials of the official character and the sources of personal origin on the his-
tory of Galicia Ukrainians national-cultural movement of 1848-1914 years, which are stored in the national archival and library 
institutions: the Central State Historical Archives of Ukraine in Lviv, the Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv, the 
Central State Archives Museum of Literature and Arts of Ukraine, the state archives of Lviv, Ivano-Frankivsk and Ternopil Re-
gions (Oblasts), the Manuscripts Department of the Vasyl Stefanyk Lviv National Scientific Library of Ukraine, the Manuscript 
Institute of the V. Vernadsky National Library of Ukraine, the Department of Manuscripts and Textual Studies of the 
T. Shevchenko Institute of Literature of the National Academy of Sciences of Ukraine. 

In general, the work with domestic archival and library institutions enabled to form a considerable source complex of fully 
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representative sources, a systematic study of which will make it possible to establish the completeness and objectivity of its in-
formation sources for the scientific reconstruction of the unbiased history of Ukrainian national-cultural movement of Galicia in 
the second half of the 19th – early 20th centuries. 
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У статті розглядається питання співпраці М. Грушевського з Українською партією соціалістів-
революціонерів з точки зору української еміграційної історіографії. Проаналізовано публіцистичні праці 
сучасників політика, а також статті та монографії найбільш відомих українських істориків-емігрантів, 
які проливають світло на цю проблему. Зроблено висновок, що питання співробітництва історика з УПСР 
розглядалося переважно у контексті інших подій української революції, окремих праць з цієї проблеми на-
писано не було. 

Ключові слова: українська еміграційна історіографія, Українська революція, УПСР, Закордонна делега-
ція, грушевськознавство 

 
Питання політичної діяльності Михайла 

Сергійовича Грушевського у часи Української 
революції 1917-1923 рр. дотепер вважається 
дискусійним. Звісно, що вплив видатного істо-
рика на розвиток революції є безсумнівним, 
але позитивного результату, яким можна вва-
жати створення незалежної держави, тодішні 
українські керманичі досягти не змогли. 

Як відомо, під час революції М. Грушевсь-
кий активно співпрацював з Українською пар-
тією соціалістів-революціонерів (УПСР), фак-
тично, починаючи з 1917 р. і майже до свого 
повороту на Батьківщину з еміграції у 1924 р. 
Отже, не можна заперечувати впливу есерівсь-
кої партійної ідеології на його політичну про-
граму. Звісно, що й історик, який мав беззапе-
речний авторитет, як в українському суспільс-
тві загалом, так і серед членів УПСР зокрема, 
коригував політичні погляди есерів та їх пар-
тійну тактику під своє бачення побудови укра-
їнської державності. 

Відтак, метою статті є аналіз праць україн-
ських дослідників-емігрантів з питання спів-
робітництва М. Грушевського з УПСР. Хроно-
логічними рамками дослідження є 20-ті – 60-
ті рр. ХХ ст. 

У силу того, що Українська держава не змо-
гла відстояти свою незалежність у ході рево-
люції 1917-1923 рр., а історіографічний доро-
бок в УРСР не можна вважати по-справжньому 
національним, перші кроки у дослідженні по-
літичної діяльності М. Грушевського були 
здійснені саме в еміграції. 

Слід відмітити, що у 20-30 рр. ХХ ст. партій-
на діяльність М. Грушевського висвітлювалася 
переважно у публіцистичних працях, причому 

більшість їх авторів були політичними опоне-
нтами колишнього голови Української 
Центральної Ради (УЦР). Зокрема, серед них 
можна згадати роботи одного з лідерів УПСР 
М. Шаповала: «Шлях визволення» (1923) [41, 
с. 24-25], «Велика революція і українська виз-
вольна програма» (1927) [38, c. 242-243], «Ля-
хоманія: Наша доба» (1931) [39, с. 38], «Закор-
донна праця» [51, арк. 18-19, 22-23], «Pro domo 
sua…» [49, арк. 137-137зв], «Політична смерть 
М. Грушевського» [50, арк. 87-89; 40, с. 56-59]. У 
цих працях наводилися деякі факти співпраці 
М. Грушевського з УПСР і, разом з тим, крити-
кувались політичні погляди історика в емігра-
ції. 

У кількох статтях про есерівство М. Гру-
шевського згадував інший відомий член УПСР, 
Н. Григоріїв: «Українські соціалісти в боротьбі 
за національну державу» [46, арк. 73], «В укра-
їнській Центральній Раді» [45, арк. 327], «Гни-
ла еміграція і могутня влада на Україні» [47, 
арк. 7], «Українська партія соціалістів-револю-
ціонерів за кордоном» [48, арк. 8-9, 95, 104], 
«Чому українці не вдержали своєї держави» 
(1934) [7, с. 42]. До питання співробітництва 
М. Грушевського з есерами звертався і член 
УПСР А. Животко. Можна назвати такі його 
праці, як «Державна незалежність в думках і 
боротьбі українських соціалістів» [42, арк. 31], 
«Українська партія соціалістів-революціонерів 
і преса» [43, арк. 3, 16], «Провина М. Грушевсь-
кого» (1935) [44, арк. 14-14зв], «Нарис історії 
української преси: курс лекцій» (1937) [16, 
с. 106]. Вони теж переважно негативно відгу-
кувались про політичну діяльність М. Гру-
шевського в УПСР. 
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Кілька критичних фраз про членство 
М. Грушевського в УПСР можемо прочитати у 
роботі відомого діяча Української соціал-
демократичної робітничої партії (УСДРП) ре-
волюційних часів В. Винниченка «Перед новим 
етапом» (1938) [2, с. 17, 22; 3, с. 218, 221]. Нейт-
рально характеризував діяльність М. Гру-
шевського під час Трудового конгресу Дирек-
торії Української Народної Республіки (УНР) 
інший соціал-демократ – І. Мазепа у статті 
«Боротьба 1919 року» [52, арк. 2]. Натомість, 
негативно оцінив цю подію у житті колишньо-
го голови УЦР у своїй роботі «Великі рокови-
ни» (1927) [53, арк. 24зв-25] В. Шабля. 

Навіть не називав прізвища М. Грушевсь-
кого у своїй праці «Підстави нашої політики» 
(1921) Д. Донцов. Але це не завадило йому, не 
підбираючи слів, піддати нищівній критиці 
політичну діяльність історика, як у роки УНР, 
так і в часи його еміграції, коли він очолював 
Закордонну делегацію УПСР [8, с. 156, 184-
189]. Безсумнівно, що таке бачення Д. Донцова 
можна пояснити його націоналістичними пог-
лядами. 

Ідеологом консервативного напрямку в 
українській суспільно-політичній думці був 
В. Липинський, який запропонував концепцію 
«клясократичної» трудової монархії [15, 
с. 147]. Відтак, не дивно, що з огляду на свою 
консервативну політичну позицію В. Липинсь-
кий у праці «Листи до братів-хліборобів. Про 
ідею і організацію українського монархізму» 
(1926) розкритикував соціалістичні есерівські 
погляди М. Грушевського часів УНР та емігра-
ції [18, с. 54, 71, 166-167, 249, 323-324; 4, с. 205; 
5, с. 166; 6, с. 224-225, 307, 381-382]. 

Як бачимо, усі згадані сучасники 
М. Грушевського переважно негативно оціню-
вали його політичну активність в есерівській 
партії, не розуміли його нібито «прорадянсь-
ких» поглядів. Разом з тим, заслуговують на 
увагу згадані факти співпраці історика з УПСР, 
які звісно мають історичну цінність. 

Розглянемо роботи, які мали більш дослід-
ницький і науковий характер. Зокрема, у 
1920 р. однопартієць та однодумець М. Гру-
шевського П. Христюк видав «Замітки і мате-
ріали до історії Української революції». У ній 
П. Христюк вказував, що ще у березні 1917 р. 
М. Грушевський належав до Товариства украї-
нських поступовців (ТУП) і навіть головував на 
їх з’їзді, але потім, з розвитком революції, 
вступив до УПСР [36, с. 33]. Знову ж таки конк-
ретної дати цього вступу автор не наводив. 
Груднем 1918 р. датується згадка, що частина 
українських соціалістів-революціонерів цент-

ристів, серед яких бачимо і М. Грушевського, 
хотіли скликати Центральну Раду та віднови-
ти її законодавство [37, с. 14]. Останнє повідо-
млення про участь історика у діяльності есе-
рівської партії стосується партійної конферен-
ції УПСР, яка почала свою роботу 28 січня 
1919 р. у Києві. П. Христюк залишив допис, що 
в її роботі активну участь брав М. Гру-
шевський [37, с. 74]. 

Коротко слід згадати рецензію В. Дорошен-
ка на видання «Ілюстрованої історії України» 
1921 р. Воно було особливе тим, що М. Гру-
шевський, порівняно зі своєю книгою 1913 р., 
додав розділи про події Першої світової війни 
та української революції до гетьманського пе-
ревороту. Автор рецензії вважав, що ці «рево-
люційні події освітлені у проф. Грушевського з 
есерівського погляду», наприклад, «злаго-
дження тону супроти большевиків» [10, с. 280]. 
Подібним чином висловився про книгу М. Гру-
шевського і Д. Дорошенко: «…Представленнє 
подій 1918 р. з партійного «ес-еровського» по-
гляду, самий масштаб і характер останніх па-
раграфів – зовсім не пасують до цілої книги, і 
лучше було би зовсім цих розділів не містити, 
ніж надавати книзі зовсім невідповідний для її 
ваги і значіння «партійний» характер» [35, 
с. 215]. 

У 1924 р. у Вінніпезі (Канада) вийшла праця 
О. Назарука «До історії революційного часу на 
Україні: Українські політичні партії, їх союзи і 
теорії». Розповідаючи про УПСР, автор зазна-
чив, що «За головного провідника її треба ува-
жати проф. М. Грушевського, хоч він присту-
пив до неї пізно й – дивним дивом – мимо своєї 
великої енергії не взяв участи в приміненню 
російської теорії сеї партії до українських об-
ставин. Про те, як і коли проф. Грушевський 
вступив до партії с.-р., є надзвичайно цікава за-
мітка в «Споминах» Д. Дорошенка…» [22, с. 7]. 

До речі, не тільки у спогадах, але й в істори-
чних працях відомого українського ученого 
Д. Дорошенка знаходимо кілька цікавих фактів 
партійної біографії М. Грушевського. Так, у 
1923 р. було видано його «Огляд української 
історіографії», де автор зазначив, що у 1917 р. 
М. Грушевський «вертається на Україну, стає 
на чолі Центральної Ради, прилучається до 
крайнього соціял-революційного напрямку, 
пориває з своїми прежніми політичними спів-
робітниками й однодумцями» [13, с. 186]. Зна-
чно більш інформативним була «Історія Укра-
їни 1917-1923 рр.», перше видання якої 
з’явилось у 1932 р. в Ужгороді. Д. Дорошенко 
вважав, що вже у статті «Велика хвиля», на-
друкованій у часопису «Нова Рада» на початку 
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квітня 1917 р., проявились симпатії 
М. Грушевського до партії українських есерів і 
«за кілька часу вже багатьом стало ясно, що 
Грушевський не тільки пише у статтях, але й 
на ділі хоче йти по лінії підпорядкування себе 
«народнім» стремлінням, речником, яких яви-
лися молоді українські ес-ери й загітовані ни-
ми елементи українського села – далеко не 
кращі» [12, с. 45]. Коротко характеризуючи іс-
торію УПСР, автор відзначав молодість есерів-
ських лідерів. Лише «Один тільки проф. Гру-
шевський, який пристав до партії (хоч форма-
льно вступив до неї трохи згодом), своїм по-
важним віком і сивою бородою уявляв різкий 
контраст до своїх юних партійних співробіт-
ників» [12, с. 52]. Описуючи політичний склад 
УЦР, Д. Дорошенко підкреслив, що «голова 
Ц. Ради проф. М. Грушевський виразно став на 
бік соціалістів-революціонерів та членів Се-
лянської Спілки, оточив себе юними співробі-
тниками «лівого» напрямку і від своїх недавніх 
товаришів з ТУП’а відгородився зовсім вираз-
но» [12, с. 71]. У своїй праці Д. Дорошенко при-
водив список членів Малої Ради станом на кі-
нець липня 1917 р., серед яких, звісно, був і го-
лова УЦР, причому поряд з його прізвищем 
позначено – «укр. ес-ер» [12, с. 120]. Останнє 
повідомлення автора про есерівську партій-
ність М. Грушевського стосувалося весни 
1918 р., коли німецькі й австрійські війська 
зайняли Україну[12, с. 339]. 

Одним з найвидатніших учнів М. Грушевсь-
кого був І. Крип’якевич. У 1935 р. він присвя-
тив своєму вчителю, що помер у 1934 р., неве-
лику біографічну працю «Михайло Грушевсь-
кий: життя й діяльність». Про партійні уподо-
бання колишнього голови УЦР автор згадав 
лише, коли пояснював причини його рееміг-
рації у 1924 р.: «Підчас революції він у своїх 
поглядах пішов наліво, зблизився до українсь-
ких соціалістичних партій, сам себе вважав за 
соціаліста» [17, с. 46]. До речі, на думку 
І. Крип’якевича, видатний історик повертався 
на Батьківщину лише для наукової роботи [17, 
с. 46]. 

Як бачимо, історичні дослідження 20-30 рр. 
ХХ ст. мали переважно описовий біографічний 
характер. Аналізом того, чому М. Грушевський 
почав співпрацювати з УПСР, як пояснюється 
його активна партійна діяльність в еміграції, 
чому він повернувся до України, дослідники 
майже не займались. 

У 40-х – першій половині 60-х рр. ХХ ст. теж 
не сталось кардинальних змін у вивченні полі-
тичного спадку М. Грушевського 1917-
1924 рр., хоча кількість історичних праць та їх 

науковий рівень безперечно зросли. 
Позитивно оцінюється повернення 

М. Грушевського до України у статті 
С. Кубанця «Великий патріот (До десятиріччя 
смерти Михайла Грушевського)». Автор напи-
сав: «На еміграції він жив у Відні, потім у Празі. 
На початку року 1924 Грушевський поверта-
еться на Україну і очолюе фронт української 
науки та стае тим, на кого орієнтуючись виро-
стали нові борці супроти большевика-
окупанта, за волю України на підсоветській 
Україні», причому, на думку С. Кубанця, пово-
рот колишнього голови УЦР «був продиктова-
ний його великою любов’ю до українського 
народу, української землі» і «безперечним фа-
ктом є те, що перебування Грушевського на 
підсовєтській Україні підсилювало безупинне 
змагання українства за самостійну Україну 
проти большевицьких окупантів» [54, арк. 5]. 

У 1955 р. побачило світ дослідження 
Н. Полонської-Василенко «Українська академія 
наук. Нарис історії». У ньому авторка в окре-
мому розділі теж звернулася до питання пове-
рнення колишнього голови УЦР до України. 
Відзначаємо, що вона очікувано досить нега-
тивно поставилась до такого кроку М. Гру-
шевського «не лише історика та професора, а 
президента Української Народної Республіки», 
який виїхав до Києва тоді, «коли вся Україна… 
ще не забула ні Зимового походу, ні Базару, 
коли гинули в нерівній боротьбі останні заго-
ни повстанців» [25, с. 44]. Цікавим є припу-
щення Н. Полонської-Василенко, що історик 
«не хоче обмежитись науковою працею, а має 
на меті якусь політичну діяльність» [25, с. 46]. 

Продовжував цікавитись постаттю видат-
ного історика В. Дорошенко. У 1957 р. вийшла 
його стаття «Михайло Грушевський – громад-
ський діяч, політик і публіцист». У ній він пи-
сав, що розійшовшись з ТУПом, М. Грушевсь-
кий «очолив партію соціалістів-революціоне-
рів, що складалася майже виключно з молоді», 
у часи Директорії він був змушений виїхати до 
Кам’янця, де «стояв у яскравій опозиції до уря-
ду УНР, проводячи в гурті свої прихильників 
різку акцію проти його політики» та співпра-
цював з журналом «Життя Поділля» [11, с. 18]. 
Описуючи роки еміграції, автор згадував про 
конфлікт М. Грушевського з М. Шаповалом, 
причиною якого нібито було різне їх ставлен-
ня до більшовиків, адже лідер ЗД УПСР «схи-
лявся до повороту на Україну», де сподівався 
«що совєтський уряд улегалізує партію соціа-
лістів-революціонерів і дасть йому й його гур-
тові змогу займатись й політичною робо-
тою» [11, с. 18]. Також, В. Дорошенко акценту-
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вав увагу на ідеологічних причинах рееміграції 
колишнього голови УЦР до України та вважав, 
що той повертався лише для наукової робо-
ти [11, с. 18-19]. Питання повороту М. Гру-
шевського до України В. Дорошенко піднімав і 
в іншій своїй статті «Життя й діяльність 
М. Грушевського», що була надрукована у 
1960 р. у збірнику вибраних праць славетного 
історика [9, с. 23-25]. 

Коротка згадка про співпрацю М. Грушевсь-
кого з УПСР є і в розвідці Д. Соловея «У справі 
життєпису М.С. Грушевського», датованій 
1958 р. Захищаючи ім’я видатного історика від 
критичних закидів, автор пояснював, що «Усі 
ці жмені злосливого бруду сиплються на Гру-
шевського від крайніх правих світоглядових 
українських елементів, як помста М. Грушевсь-
кому здебільшого за те, що в часи наших виз-
вольних змагань 1917-1920 рр. він увімкнувся 
до лав соціалістичної партії – УПСР» [28, с. 16]. 

Повідомлення про партійну діяльність 
М. Грушевського знаходимо у кількох працях 
М. Стахіва. Так, у 1954 р. вийшов друком його 
нарис «Українські політичні партії у соціологі-
чнім насвітленні». Автор стверджував, що 
«Фактично в добу УЦРади провід УПСР держав 
у своїх руках Михайло Грушевський, хоча він у 
тому часі ще не належав формально до цеї 
партії» [33, с. 59]. Наступна його праця, де ба-
чимо згадку про есерів і М. Грушевського 
з’явилась у 1958 р. Це була стаття «Учений і 
суспільний філософ як Президент держави: 
Професор Михайло Грушевський як провідник 
української національної революції і перший 
президент УНР». У ній М. Стахів писав, що 
М. Грушевський у 1917 р. «був одним з ініціа-
торів переорганізації української партії соціа-
лістів-революціонерів, одним із духових про-
відників якої він був у часи 1917-1920 рр.» [34, 
с. 4]. 

Протягом 1962-1966 рр. побачили світ сім 
томів історичної праці «Україна в добі Дирек-
торії УНР», автором яких був М. Стахів. У них 
бачимо чисельні згадки про співпрацю 
М. Грушевського з есерами. Так, вже у першо-
му томі, розповідаючи про створення Дирек-
торії, автор повідомляв, що М. Грушевський 
«грав провідну роль» у центральній течії 
УПСР [29, с. 71]. Досить оригінально, але, на 
нашу думку, не дуже аргументовано, М. Стахів 
пояснював, чому колишнього голову УЦР не 
обрали до складу Директорії. Причиною цього 
начебто була «ображена амбіція Микити Ша-
повала», який все зробив для того, щоб 
М. Грушевський не отримав цього призначен-
ня. М. Шаповал, вважав М. Стахів, образився на 

голову УЦР у січні 1918 р., коли виникла уря-
дова криза і новим головою уряду 
М. Грушевський призначив В. Голубовича, а 
амбіції М. Шаповала на посаду прем’єра або 
віце-прем’єра задоволені не були [29, с. 71]. 
М. Стахів також підкреслював, що в останні 
місяці існування УЦР М. Грушевський був од-
ним з лідерів УПСР [29, с. 118]. Важливим фак-
том є й те, що колишній голова УЦР не прий-
мав ніякої участі в есерівському партійному 
з’їзді 13-16 травня 1918 р. [29, с. 119], резуль-
татом якого, як відомо, став розкол УПСР. По-
вернення ж М. Грушевського до активної пар-
тійної діяльності сталося на губернському 
з’їзді селян, який проходив у Києві 21-
24 грудня 1918 р. Автор вказував, що на ньому 
історик був серед виступаючих і представляв 
центральну течію УПСР [29, с. 124]. 

У другому томі своєї праці М. Стахів зробив 
запис про те, що М. Грушевський став «визна-
ним провідником» есерів після початку украї-
нської революції у березні 1917 р., але на межі 
1918-1919 рр. колишній голова УЦР вже «мав 
незначну ролю в колах своєї партії соціалістів-
революціонерів, бо Микита Шаповал і його 
приятелі всіма способами його усували від 
впливу. Вони також не допустили його до ні-
якої офіційної позиції в уряді УНР, а депутатом 
на Конгрес Трудового Народу України 
М. Грушевський був обраний всупереч волі 
згаданого партійного гурту» [30, с. 18]. 

Про участь М. Грушевського у засіданнях 
Трудового конгресу Директорії знаходимо ін-
формацію у третьому томі праці М. Стахіва. 
Автор стверджував, що УПСР розділилась на 
дві течії: більша група підтримувала помірко-
ваний курс Директорії, а друга орієнтувалась 
на «трудові ради» і її провідниками були 
«проф. Грушевський і Арк. Степаненко» [31, 
с. 37-38]. Крім того, М. Стахів досить докладно 
описав, як проходила партійна конференція 
УПСР центральної течії 28 січня 1919 р. і пові-
домив при цьому, що у ній взяв участь і 
М. Грушевський [31, с. 151]. Автор навів і текст 
постанов, прийнятих на конференції. Їх голов-
ними ідеями були: суверенітет УНР; трудовий 
принцип; думка про те, що українська рево-
люція з національно-політичної розвинулась у 
соціальну, відтак, владу слід передати до рад 
селянських і робітничих депутатів [31, с. 151-
152]. До речі, звертаємо увагу, що саме ці полі-
тичні принципи відстоював в еміграції 
М. Грушевський, перебуваючи на чолі ЗД УПСР. 

У шостому томі бачимо дописи про події 
березня 1919 р. у Кам’янці, де у той час пере-
бував і М. Грушевський. Зокрема, 21 березня 
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відбулася міжпартійна нарада представників 
соціалістичних партій, в якій прийняв участь і 
колишній голова УЦР. На нараді прийняли рі-
шення, яке швидше за все підтримав і 
М. Грушевський, звернутись до Директорії 
«щоб вона прийняла постанову про зміну кур-
су політики» [32, с. 167]. Наступного дня відбу-
лася нова нарада, на якій вирішили «утворити 
окремий «Комітет Охорони Республіки»», при-
чому М. Стахів окремо підкреслив «що до цьо-
го комітету не дав себе вибрати М. Грушевсь-
кий» [32, с. 168, 176]. Автор пояснював такі дії 
історика тим, що той вже збирався «на міжна-
родний конгрес у Швейцарії, і заступаючи тоді 
демократичну плятформу, не бажав бути чле-
ном органу, який виявляв переворотові ці-
лі» [32, с. 168]. 

Слід згадати і статтю Р. Рахманного «Будів-
ничий першої Української Народної Республі-
ки», опубліковану у 1966 р. Автор, з одного бо-
ку, підкреслював наукові та політичні заслуги 
М. Грушевського перед Україною, а з іншого – 
критикував радянських істориків та українські 
діаспорні націоналістичні кола за їх нерозу-
міння справжньої ролі, яку відіграв видатний 
українець у становленні української держав-
ності. Р. Рахманний звертався, зокрема, і до 
проблеми рееміграції М. Грушевського 1924 р. 
Повторюючи думку про те, що колишній голо-
ва УЦР повертався на Батьківщину для науко-
вої праці [26, с. 5, 26; 27, с. 61, 82], автор припу-
скав, що його приїздом могла скористатись 
українська харківська влада для того, щоб «ро-
звинути УРСР у повноцінну українську комуні-
стичну державу», яка згодом могла б стати су-
веренною [26, с. 27; 27, с. 83]. 

Надзвичайно критично до політичної дія-
льності М. Грушевського поставився у своїх 
працях Р. Млиновецький. У 1953 р. вийшла йо-
го «Історія українського народу», а в 1961 та 
1966 роках перший і другий томи «Нарисів з 
історії українських визвольних змагань 1917-
1918 рр.», що були перевидані у 1970 та 1973 
роках відповідно. Автор кілька разів згадував 
про приналежність голови УЦР до есерівської 
партії [19, с. 401; 20, с. 53, 258], його партійну 
активність у часи Директорії [19, с. 490, 506-
507, 513; 20, с. 50-51] та в еміграції [19, с. 600; 
20, с. 51]. При цьому М. Грушевського він нази-
вав «москвофілом» і надзвичайно слабким по-
літиком, що проводив просто руйнівну для 
українських інтересів політику [20, с. 53-56; 21, 
с. 468-469]. Праці Р. Млиновецького, на нашу 
думку, є зразком відсутності наукового підхо-
ду у дослідженні, що проявлялось у нерозу-
мінні реальних обставин в яких опинилась 

Україна доби революції. Автор критикував усі 
політичні сили часів революції, окрім «Братст-
ва самостійників», членом якого був, а, пере-
буваючи в еміграції, розділяв націоналістичні 
ідеї Д. Донцова, що напевно й пояснює його 
ставлення до постаті М. Грушевського. 

Про недостатність існуючих досліджень 
життя і творчості М. Грушевського написав ще 
у 1964 р. у статті «Михайло Грушевський і 
українське національне відродження» О. Ог-
лоблин [1, с. 167-168]. Тобто, незважаючи на 
десятиліття досліджень, перед українськими 
істориками гостро стояла проблема системно-
го вивчення біографії та творчого доробку 
М. Грушевського. Знаковою для формування 
науки грушевськознавства стала й інша стаття 
О. Оглоблина «Михайло Сергійович Грушевсь-
кий (1966-1934)», що вийшла друком у журна-
лі «Український історик» у 1966 р. У ній автор 
не тільки коротко показав віхи життя видат-
ного історика, але й одним з перших зробив 
спробу зрозуміти те, якими ідеями керувався 
М. Грушевський у своїй науковій і політичній 
діяльності. Зупинимось на його думках з при-
воду співпраці політика з УПСР. Першою була 
ідея народництва, яка керувала істориком «як 
політиком, вона привела його, всупереч усім 
його традиціям і звичкам, до табору українсь-
ких соціялістів-революціонерів і до ідеї «укра-
їнської радянської республіки»» [23, с. 11]. 
Другою була ідея федералізму, аналізуючи яку 
О. Оглоблин звертався до публіцистики 
М. Грушевського, у тому числі і його статей в 
есерівському журналі «Борітеся-Поборе-
те!» [23, с. 12-14]. Автор припускав, що ця ідея 
впливала на історика навіть після його повер-
нення до України [23, с. 14]. Погоджуючись з 
цією тезою О. Оглоблина, додаємо, що це ще 
раз може свідчити про те, що видатний істо-
рик планував займатись на Батьківщині не 
тільки науковою роботою. У цьому контексті 
слід звернути увагу на рецензію В. Дубровсь-
кого на енциклопедичну статтю М.А. Рубача 
«Грушевский, Михаил Сергеевич», яка була 
уміщена у цьому ж числі «Українського істо-
рика». Заперечуючи висновки М. Рубача про 
причини рееміграції М. Грушевського, автор 
стверджував, що історик «приїхав в УССР за 
згодою й з доручення своєї політичної органі-
зації – Партії Українських Соціялістів-Рево-
люціонерів (праве крило) з метою проваджен-
ня в УССР політичної акції для підготовки пов-
стання українського народу проти окупаційної 
більшевицької влади й вигнання її з України, 
що на початку 20-х років здавалось цілком ре-
альним. Таку підпільну працю М.С. Грушевсь-
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кий дійсно провадив…» [14, с. 109]. Вважаємо 
таку думку В. Дубровського досить таки дис-
кусійною, хоча повністю відкидати цілком мо-
жливі прагнення колишнього лідера ЗД УПСР 
до політичної роботи на Батьківщині не варто. 
До речі, з В. Дубровським категорично не був 
згоден О. Оглоблин, на думку якого висловле-
ну у статті «Михайло Грушевський на тлі доби: 
думки про третю і останню добу історика 
(1924-1934)», колишній голова УЦР, поверта-
ючись до Києва у 1924 р., «не мав якихось суто 
політичних плянів, а навіть ілюзій щодо мож-
ливости своєї політичної ролі в умовах совєт-
ської системи й дійсності», відтак, погляди 
В. Дубровського автор статті називав фантас-
тикою [24, с. 81]. 

З вищесказаного випливає, що з одного бо-
ку автори проаналізованих праць високо ціну-
вали вклад М. Грушевського у розвиток украї-
нської історичної науки, але з іншого – недоо-
цінювали та критикували його політичну дія-
льність. При цьому питання співпраці історика 
з УПСР розглядалося переважно у контексті 
інших подій української революції, окремих 
праць з цієї проблеми написано не було. Тобто, 
системного вивчення партійної діяльності 
М. Грушевського українські дослідники-
емігранти не проводили. Хоча це не заважало 
більшості з них активно критикувати політика 
за його есерівські, нібито «радянофільські» 
погляди. Разом з тим, негативно оцінювалось і 
повернення колишнього голови УЦР до Украї-
ни у 1924 р. 
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The Issue of Cooperation of Mykhailo Hrushevsky with the Ukrainian Party of Socialist Revolutionaries  
in Ukrainian Emigration Historiography 

 
The paper deals with the issue of cooperation between M. Hrushevsky and the Ukrainian Party of Socialist Revolutionaries 

(the UPSR) in terms of Ukrainian emigration historiography. We believe that due to the fact that the Ukrainian state had failed 
to defend its independence during the revolution of 1917-1923, and the results of historiographical work in the Ukrainian Soviet 
Socialist Republic could not be considered truly national ones, the first steps in the study of M. Hrushevsky’s political activity were 
made precisely in emigration. 

The journalistic works of the contemporaries of the politician were analyzed, among which were the works of M. Shapoval, 
N. Grygoryev, A. Zhyvotko, V. Vynnychenko, I. Mazepa, D. Dontsov, V. Lypynsky. All of them mostly negatively evaluated the politi-
cal activity of M. Hrushevsky in the Socialist Revolutionaries Party, did not understand his supposedly «pro-Soviet» views. At the 
same time, the mentioned facts of cooperation between the historian and the UPSR, which of course have historical value, deserve 
attention. 

Also, the papers and monographs of the most famous Ukrainian emigrant researchers who shed light on the issue under 
study: P. Khrystiuk, V. Doroshenko, D. Doroshenko, O. Nazaruk, I. Krypiakevych, N. Polonska-Vasylenko, D. Solovey, M. Stakhiv, 
O. Ogloblyn, and others were reviewed. 

It is noted that historical studies of the 20s – 30s of the 20th century were mainly of a descriptive biographical character. Re-
searchers paid little attention to the analysis of the questions why M. Hrushevsky began to cooperate with the UPRS, how his ac-
tive party activity in emigration could be explained, and why he returned to Ukraine. In the 40s – first half of the 60s of the 20th 
century happened no dramatic changes in the study of M. Hrushevsky’s political heritage of 1917-1924, though the number of 
historical works and their scientific level certainly increased. 

It is concluded that on the one hand, the authors of the analyzed works highly appreciated M. Hrushevsky’s contribution to 
the development of Ukrainian historical science, but on the other hand, they underestimated and criticized his political activity. 
Besides, the fact of the historian’ cooperation with the UPSR was considered mainly in the context of other events of the Ukrain-
ian revolution, and no separate research works were written on that problem. It meant that Ukrainian emigrant researchers did 
not conduct the systematic study of M. Hrushevsky’s party activity. Although that did not prevent most of them from active criti-
cism of Socialist Revolutionaries’, supposedly «pro-Soviet» views of the politician. At the same time, the return of the former 
chairman of the Ukrainian Central Rada (UCR) to Ukraine in 1924 was also estimated negatively. 

Keywords: Ukrainian emigration historiography, Ukrainian revolution, the UPRS, Foreign delegation, the study of 
Hrushevsky heritage 
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У статті розглядається класифікація джерельного комплексу з писанкарства. Основною базою і, вод-

ночас, історіографією якого є етнографічні матеріали кінця ХІХ – початку ХХІ ст., архівні документи, су-
часна література даної тематики, публікації вітчизняних і зарубіжних дослідників, фондові, архівні та 
рукописні свідчення, лінгвістичні матеріали, які містять згадки про писанки, дослідження, пов’язані з ет-
норегіонами, матеріали наукових конференцій і польових досліджень, спеціалізованих журналів.  

Ключові слова: писанка, писанкарство, класифікація, вид джерел, історіографія писанкарства 
 
Постановка проблеми. Наукову цінність 

будь-яких досліджень представляють опра-
цьовані та проаналізовані історіографічні, 
джерелознавчі матеріали вітчизняних науко-
вців. Сьогодні важливим є звернення до спад-
щини минулих поколінь, не забуваючи про 
критичність та об’єктивність їх вивчення й 
осмислення. Основною джерельною базою до-
слідження писанкарства, і водночас історіог-
рафією, є етнографічні матеріали кінця ХІХ – 
початку ХХІ ст. (М. Сумцова, М. Кордуби, І. Шу-
лікова, В. Кравченка, І. Гургули, О. Ляшенка, 
О. Соломченка, М. Селівачова й ін.), дані архів-
них наукових фондів рукописів і фонозаписів 
Інституту мистецтвознавства, фольклористи-
ки та етнології (ІМФЕ) імені М.Т. Рильського 
НАН України, Наукового архіву Інституту ар-
хеології НАН України, Центрального держав-
ного історичного архіву України, Наукової біб-
ліотеки імені В. Вернадського, Національної 
історичної бібліотеки України (м. Київ), бібліо-
тек: імені М. Максимовича Національного уні-
верситету імені Т. Шевченка, ІМФЕ імені 
М.Т. Рильського, Переяслав-Хмельницького 
державного педагогічного університету імені 
Г.С. Сковороди; сучасна література даної тема-
тики, публікації вітчизняних і зарубіжних дос-
лідників, фондові, архівні та рукописні свід-
чення, лінгвістичні матеріали, які містять зга-
дки про писанки, дослідження, пов’язані з ет-
норегіонами, матеріали наукових конференцій 
і польових досліджень, спеціалізованих жур-
налів.  

На сучасному етапі розвитку етнографічної 
та історіографічної наук назріла нагальна пот-
реба серйозного історіографічного досліджен-
ня одного з видів декоративно-ужиткового 
мистецтва – писанкарства. Це дасть можли-

вість детальніше розглянути його розвиток, 
виявити проблемні питання та визначити пе-
рспективи подальших досліджень. 

Аналіз досліджень і публікацій свідчить, 
що в останні десятиріччя з’явилася значна кі-
лькість робіт історіографічного та джерелоз-
навчого характеру. Проте, переважна біль-
шість із них мають відношення суто до історії 
у цілому або окремих недосліджених чи мало-
вивчених питань. І зовсім осторонь залиша-
ється історіографічне студіювання етнографі-
чних тем. Тобто є потреба осмислення й уза-
гальнення накопичених знань, поглядів, зок-
рема і з писанкарства. Окремі аспекти історіо-
графічних і джерелознавчих досліджень маємо 
у роботах Н. Бендюк [5], І. Молдован та О. Ко-
жолянко [11], А. Сушко [14], В. Ткаченка [15-
18]. 

Метою дослідження є аналіз наявного 
комплексу джерел, їх класифікації. Поставлена 
мета потребує вирішення таких завдань: ви-
явити та проаналізувати наявний масив різ-
нопланових джерел, що стосуються виготов-
лення писанок, використання в обрядах, зви-
чаях, віруваннях і писанкарства як виду деко-
ративно-ужиткового мистецтва у цілому, ко-
ротко їх охарактеризувати.  

Виклад основного матеріалу. Відповідно 
до теоретико-методологічних засад і логіки 
наукового дослідження джерела й історіогра-
фічні надбання дослідником групуються на: 
1) неопубліковані архівні джерела; 2) епіс-
толярні матеріали; 3) ілюстрації у рукописних 
документах і друкованих виданнях (каталоги, 
альбоми тощо); 4) розділи узагальнених дос-
ліджень, в яких розглядається різна етногра-
фічна тематика; 5) індивідуальні та колектив-
ні монографічні дослідження з даної пробле-



 ЕМІНАК  136 

матики; 6) матеріали наукових конференцій, 
читань, наукових і тематичних збірників; 
7) навчальна та науково-популярна, енцикло-
педична та довідкова література з етнографії 
України; 8) рецензії, бібліографічні покажчики 
з досліджуваної проблеми та матеріали біог-
рафічного характеру; 9) дисертації та їхні ав-
тореферати, в яких розкривається писанкарс-
тво й окремі його аспекти; 10) журнальні стат-
ті та газетні публікації; 11) матеріали закор-
донної преси, що відбивають розвиток дослі-
джень писанкарства за межами України. 

1) неопубліковані архівні джерела. Авто-
ром проаналізовано й оприлюднюються різні 
фонди архівів. Встановлено, що серед матеріа-
лів зберігаються відомості про виготовлення 
великодніх яєць – писанок, їх використання в 
обрядах і віруваннях українців. Зокрема, це 
документи архівних фондів рукописів і фоно-
записів ІМФЕ імені М.Т. Рильського НАН Укра-
їни («Етнографічна комісія», «Волинський 
краєзнавчий музей», «Кабінет антропології та 
етнології імені Ф. Вовка»). Розглядаються по-
відомлення із Закарпаття, Підляшшя, Бойків-
щини, Житомирщини, Львівщини, Вінниччини 
та Чернігівщини. Автором опрацьовано особи-
сті документальні матеріали Л. Дем’яна, 
Є. Спаської, М. Сумцова, П. Литвинової, В. Крав-
ченка, Г. Танцюри, І. Шулікова й ін. Окремі ру-
кописи було опрацьовано в Науковому архіві 
Інституту археології НАН України (Д.М. Щерба-
ківського) та Центральному державному істо-
ричному архіві України, у фондах Національ-
ного історико-етнографічного заповідника 
«Переяслав» тощо. 

Загалом, опрацьовані документи рукопис-
них фондів дають можливість виділити серед 
них такі джерела: епістолярні, рукописні, дру-
ковані, ілюстративні, що значно збагачує дже-
релознавчу базу українського писанкарства 
ХХ ст. 

2) епістолярій (листування). Окремо не-
обхідно виділити ще одну групу, де розгляда-
ється писанкарство – це епістолярні джерела. 
Саме з них маємо можливість почерпнути ін-
формацію про певні нюанси дослідження цієї 
галузі народного мистецтва. У своєму листу-
ванні науковці М. Сумцов, С. Кулжинський, 
В. Петров, М. Павлик, А. Патер, Х. Ящуржинсь-
кий, Г. Рафальський, А. Білецький, Хв. Вовк та 
інші обговорювали різні питання, у тому числі 
отримували інформацію від респондентів про 
звичаї та вірування пов’язані з писанками, з 
формуванням колекцій. Надалі, вони викорис-
товували її для своїх публікацій з проблем пи-
санкарства.  

3) ілюстрації у рукописних документах і 
друкованих виданнях (каталоги, альбоми 
тощо). Серед багатьох матеріалів рукописних 
фондів ІМФЕ імені М.Т. Рильського варто виді-
лити ще підгрупу джерел – ілюстративні. По 
своїй суті – це ілюстрації писанок, що допов-
нюють документи, які надходили до Етногра-
фічної комісії ВУАН. Вони не є такою чисель-
ною й інформативною групою джерел як пи-
сьмові та на них теж варто звернути увагу. Не-
зважаючи на те, що зображення інколи досить 
примітивні, але підтверджують існування роз-
пису яєць перед Великоднем у тому чи іншому 
селі та місцевості. Більш цікавими є виконані у 
кольорі, що дає можливість їх відтворити.  

Досить кількісним, щодо зображень писа-
нок, маємо фонд Волинського краєзнавчого 
музею. Це і зображення на інвентарних карт-
ках, у матеріалах анкетних даних, а також в 
інших документах. Вони мають кольорове за-
барвлення та можна віднайти їх описи щодо 
розфарбування. Серед рукописів є значна кі-
лькість чорно-білих малюнків писанок з різ-
них губерній тогочасної України. Нагадаємо, 
що ці матеріали надходили до музею упро-
довж 1910-1920 рр.  

У фонді 8 «Інституту українського фольк-
лору» зберігаються ілюстрації писанок з 
Львівського музею НТШ. На кольорових ма-
люнках зображено писанки з с. Цеблів 
пов. Сокаль, с. Зіболки пов. Жовква та с. Доб-
ровляни пов. Заліщики [2; 15, с. 104-110]. 

Також чорно-білі зображення великодніх 
яєць маємо серед фотографій народного жи-
вопису, вишивки, витинанок, ткацтва, керамі-
ки, різьблення у фонді ІМФЕ імені 
М.Т. Рильського (14-9. Ілюстративні матеріа-
ли) [3; 15, с. 104-110]. 

Декілька ілюстрацій писанок зберігаються 
у фонді Є.Ю. Спаської. В альбомі з фотографія-
ми настінних розписів, аплікацій, вишивки й 
іншими зразками орнаментів, вміщено листів-
ку на якій зображено писанки та замальовка 
орнаменту в розгорнутому вигляді [4; 15, 
с. 104-110]. 

Серед матеріалів фонду П. Литвинової, що 
зберігаються у рукописних фондах, також ви-
явлено чорнові малюнки писанок, які можли-
во лягли в основу її відомого альбому присвя-
ченого чернігівському орнаменту [1; 15, с. 104-
110; 17, с. 93-101]. 

За більш як сторіччя зацікавлення писан-
карством опубліковано чимало каталогів, аль-
бомів у яких зазначено та подано інформацію, 
чорно-білі, кольорові зображення писанок. Се-
ред альбомів варто виокремити роботи 
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С. Кульжинського, О. Косач, П. Литвинової, 
Е. Біняшевського, М. Зєлик, З. Елиєва, М. Вер-
хової, В. Манько, Аки Перейми, О. Лятуринсь-
кої й ін.  

Останнім часом почали друкувати альбоми 
з музейними колекціями. Так, видано каталоги 
й альбоми Коломийського музею народного 
мистецтва Гуцульщини (1991), Національного 
музею етнографії та художнього промислу 
(м. Львів, 1996), Музею писанкового розпису 
(м. Коломия, 2013), Волинського краєзнавчого 
музею (2014). Відомості про писанки маємо у 
каталозі робіт О. Кульчицької (1960), Російсь-
кого етнографічного музею (1983) й ін. 

Варто відзначити й те, що значна кількість 
ілюстративних матеріалів також опубліковано 
у журналах «Народна творчість та етногра-
фія», «Народне мистецтво» та ін. 

4) розділи узагальнюючих досліджень, в 
яких розглядається різна етнографічна та 
мистецтвознавча тематика. Джерела цієї 
групи можна розділити на декілька підгруп 
або видів. Найбільш оптимальним є поділ на 
узагальнені дослідження пов’язані з етногра-
фічною тематикою. Серед них можна виділити 
роботи в яких розглядається регіональна 
складова. Такими є праця М. Сумцова присвя-
чена Слобожанщині, В. Шухевича – Гуцульщи-
ні, Т. Кари-Васильєвої та Т. Карабович – писан-
кам Холмщини й Підляшшя, О. Ляшенка – По-
ділля.  

Наступними вирізняються праці, що є уза-
гальненими з етнографії та, зокрема, українсь-
кої календарної обрядовості. Серед них роботи 
А. Богуш і Н. Лисенко, О. Воропая, С. Килим-
ника, Л. Орел.  

Окремо виділяються праці, із розділами про 
писанкарство, видані академічними установа-
ми, авторами яких є В. Наулко, Л. Артюх, 
В. Горленко, («Культура і побут населення 
України», 1993), «Українці» (1960, 1999) та мо-
сковське видання 2001 року (автор розділу 
про писанки М. Селівачов). 

Серед видань таких досліджень значною є 
література в якій писанка та писанкарство ро-
зглядається з мистецтвознавчої сторони. При 
чому, починаючи фактично з початку зацікав-
лення цією темою. Адже доповідь Ф. Вовка на 
ІІІ Археологічному з’їзді у Києві (1874 р.) [6, 
с. 317-325], була звернута перш за все на мис-
тецькі особливості орнаментації писанки.  

Надалі вчені продовжили мистецтвознавчі 
дослідження в яких розглядаються різні види 
народного мистецтва. Зокрема, узагальнені 
роботи: Є. Антонович, Р. Захарчук-Чугай, 
М. Станкевич, М. Бабенчикова, Т. Кара-

Васильєвої та З. Чегусової. А. Миловского, 
Т. Музики, Л. Сухої, С. Танадайчук, В. Щерба-
ківського; праці з регіонального декоративно-
го мистецтва Д. Гобермана, І. Гургули, Л. За-
рембського, Р. Чугай та ін. 

На початку ХХІ ст. вийшли фундаментальні 
роботи підготовлені академічними закладами, 
що присвячені українській культурі [9] та де-
коративному мистецтву [12, с. 193-203], де та-
кож вміщено мистецтвознавчі дослідження 
писанки.  

5) індивідуальні та колективні моногра-
фічні дослідження з даної проблематики. 
Незважаючи на значне зацікавлення темою 
писанки, писанкарства у цілому та більш як 
100-річну історію досліджень, за цей період 
вийшла незначна кількість монографій. Пер-
шим, у 1891 р. було видання М. Сумцова. На 
жаль, мусимо констатувати, що у радянський 
період історії, в Україні, фактично не було ви-
дано жодного монографічного дослідження 
про писанки. На що були свої ідеологічні при-
чини. Проте у 1972 р. цю лакуну заповнило 
видання П. Марковича присвячене українсь-
ким писанкам Східної Словаччини. І тільки з 
отриманням незалежності Україною у 1991 р. 
з’явилася низка наукових праць з цієї пробле-
матики. Це роботи В. Мицика (1992, 2007), 
В. Манько (2001, 2005), О. Соломченка (2004), 
О. Шевчук (2004), А. Адруга (2005), В. Ткаченка 
(2006), Р. Загайської (2009), О. Білоус (2012). 

Серед них особливо вирізняється багатог-
ранна праця О. Соломченка присвячена писан-
кам регіону українських Карпат [13]. Вивчаю-
чи автентичні матеріали, дослідник просте-
жив історичний розвиток писанки, розповів 
про звичаї й обряди, пов’язані з писанками, 
про майстрів писанкового розпису Українсь-
ких Карпат і писанкарство діаспори тощо. 

6) матеріали наукових конференцій, чи-
тань, наукових і тематичних збірників. Ви-
ділена група джерел є найбільш масивною та 
різноплановою. Ми відзначимо тільки єдине, 
що розвиток писанкарства, орнаментація, ре-
гіональні особливості, використання в обря-
дово-звичаєвій культурі українців розписаних 
яєць розглядається на різних конференціях, 
читаннях, семінарах. Відповідно друкуються і 
публікації. Окремо можемо констатувати, що 
писанка, як об’єкт дослідження, без включен-
ня її до інших напрямків таких заходів, розгля-
далася тільки на проведених в Україні Міжна-
родних з’їздах писанкарів і конференціях, що 
проводить «Музей писанкового розпису» у 
м. Коломия. Усі ці публікації потребують дета-
льного аналізу, але можемо поділити їх за на-
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прямками пов’язаними з історією, етнографі-
єю, мистецтвознавством, педагогікою, мовоз-
навством, філософією, культурологією, архео-
логією тощо. 

7) навчальна та науково-популярна, ен-
циклопедична та довідкова література з 
етнографії України. На сьогодні у досліджен-
ні писанкарства можна виділити ще одну гру-
пу – навчально-методичні розробки, посібни-
ки, рекомендації для дітей молодшого та сере-
днього шкільного віку. Розробки методичних 
посібників з писанкарства для широкого кола 
з’явилися в основному у другій половині 90-
х рр. ХХ ст. Однією з перших є розробка 
Л.М. Гребєнщикової та О.О. Данилевич «Мето-
дичні вказівки до курсу «Декоративно-
прикладне мистецтво. Мініатюрний живопис 
України. Писанки»», видана Харківським дер-
жавним педагогічним університетом у 
1991 р. [7]. З часом з’явилися роботи О. Білоус і 
З. Сташук, С. Дейсун, С. Стадник, А. Малиніної, 
І. Малиніної, О. Гріднєвої, Т. Дубіч, І. Клід, 
О. Стрілець, М. Іванишин, Т. Коновал. Усі вони 
відзначаються своїми особливостями у викла-
ді матеріалу та підході до навчання виготов-
лення писанок. Кількісно незначною є науко-
во-популярна, енциклопедична та довідкова 
література з етнографії України в якій подана 
інформація про писанки та писанкарство у ці-
лому. 

8) рецензії, бібліографічні покажчики з 
досліджуваної проблеми та матеріали біог-
рафічного характеру. Незважаючи на те, що 
інтерес до писанкарства не вичерпується вже 
багато десятиліть, за які вийшли монографії, 
альбоми, розділи у наукових виданнях, зовсім 
немає на них рецензій інших науковців. Так, 
одним із перших, підготовив рецензії на праці 
F. Krceka, С. Кульжинського, В. Щербаківського 
– Мирон Кордуба. Також, у 1930 р. працю 
В. Щербаківського (1925) проаналізувала ма-
ловідома дослідниця Т. Мішківська.  

У радянський час не було опубліковано жо-
дної рецензії. І тільки у середині 90-х років 
ХХ ст. С. Гвоздевич було надруковано відгук на 
альбом Зенона Елиєва із США «Двадцять кіп 
писанок» [8], в якому представлено зразки 
українських писанок із музеїв і приватних ко-
лекцій США та Канади. До речі, це видання 
становить собою великий інтерес, як для ет-
нографів так і мистецтвознавців. Після виходу 
у світ монографічного дослідження О. Солом-
ченка (2002) присвяченого писанкам Карпат-
ського регіону на нього з’явилися рецензії 
І. Сідей і В. Ткаченка. Окрім того останнім було 
прорецензовано праці В. Манько (2001, 2005), 

Р. Загайської (2009) та Т. Коновал (2007). 
І. Кметь [10] у виданні «Дзвін» було надруко-
вано рецензію на книгу «Великодній сувенір. 
Українська народна писанка», авторами якої є 
А.О. Малиніна, І.О. Малиніна, С.Ю. Гріднєва.  

9) дисертації та їхні автореферати, в 
яких розкривається писанкарство та окремі 
його аспекти. На початку 90-х рр. ХХ ст. – по-
чатку ХХІ ст. з’явилися дисертаційні роботи: 
О. Ляшенка, де розглядаються писанки як 
об’єкт мистецтвознавчих досліджень, зосере-
дившись на особливостях і видах орнаменту; 
В. Ткаченка присвячену розвитку писанкарст-
ва та С. Стадник, в якій авторка досліджує фо-
рмування в учнів творчої ініціативи у процесі 
навчання українського писанкового розпису. 
Дослідження Б. Бойчук і Т. Печенюк торкають-
ся окремих питань пов’язаних з писанкарст-
вом у процесі вивчення інших галузей народ-
ного мистецтва.  

10) журнальні статті та газетні публіка-
ції. Важливим теоретичним та етнографічним 
джерелом є матеріали спеціалізованого жур-
налу «Народна творчість та етнографія». З по-
чатком виходу журналу «Народне мистецтво» 
у ньому постійно друкуються публікації, прис-
вячені писанкам. У них висвітлюються як регі-
ональні особливості розпису великодніх яєць, 
так і матеріали музейних колекцій; відомості 
про відомих на Україні писанкарок О. Білоус, 
З. Сташук, Т. Влененко, Л. Ктіторову, Г. Гаври-
ляк, М. Гоцуляк, Т. Коновал, М. Ковбасюк, Т. Го-
родецького й ін. У 90-х роках ХХ ст. почав ви-
ходити журнал «Писанка», присвячений від-
повідній тематиці. Періодичне видання наси-
чене багатим інформативним матеріалом, хо-
ча й зустрічаються передруки з інших засобів 
масової інформації. Не оминають тему писан-
карства різноманітні наукові та науково-
популярні видання, як-то: «Міжнародний ту-
ризм», «Музеї України», «Карпати. Туризм. Ві-
дпочинок», «Яблунька», «Образотворче мисте-
цтво», «Україна», «Берегиня», «Жінка», «Крес-
тьянка», «Наука и жизнь», «Народное творчес-
тво».  

Не залишається поза увагою тема писанки і 
в газетних періодичних виданнях, таких зага-
льнодержавних як: «Голос України», «Урядо-
вий кур’єр», «Культура і Життя», «Літературна 
Україна», «Слово Просвіти» «Демократична 
Україна», «Дзеркало тижня» та регіональних: 
«Народна трибуна», «Вечерний Харьков», «Віс-
ник КОДА», «Літературна Чернігівщина», «Віс-
ник Переяславщини», «Українська газета», 
«Зоря Полтавщини», «Вінниччина», «Наддніп-
рянська правда», «Новини Закарпаття», «Хре-
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щатик», «Подільські вісті», «Київська правда», 
«Черкаська правда», «Вечірній Київ», «Прика-
рпатська правда», «Галичина». 

Серед галузевих видань статті про писанки 
друкуються у журналах і газетах, що належать 
до відомства Міністерства освіти України: 
«Мистецтво та освіта», «Початкова школа», 
«Освіта», «Освіта Київщини» й ін.  

Таким чином бачимо, що тема писанкарст-
ва є досить поширеною у різних виданнях, на-
друковані у них статті можна класифікувати за 
такою типологією: спеціалізовані, науково-
популярні, газетні (у тому числі й повідомлен-
ня). 

11) матеріали зарубіжної преси, що від-
бивають розвиток досліджень писанкарст-
ва за межами України. 

Велике значення для писанки, поширення 
інформації про це народне мистецтво, майст-
рів-писанкарів мають публікації у різних краї-
нах світу та в Україні. Перш за все мається на 
увазі видання різних статей і публікацій про 
культуру, мистецтво, видатних постатей як за 
кордоном, так і в Україні, проведення міжна-
родних виставок та участь у них майстрів на-
родного мистецтва, художників, скульпторів 
тощо. З іншого боку, відбувається накопичен-
ня нового матеріалу з розвитку та трансфор-
маційних процесів у писанкарстві, що дає мо-
жливість більш глибоко і всебічно дослідити 
це ремесло. А відповідно можемо виділити й 
таку групу інформаційних джерел. 

Висновки. Отже, проведений пошук, аналіз 
та узагальнення історіографічної та джерель-
ної бази дали можливість встановити, що 
впродовж кінця ХІХ – початку ХХІ ст., сформо-
ваний великий пласт різнопланових та інфор-
маційних матеріалів з означеної проблемати-
ки. Водночас у вітчизняній історіографії відсу-
тні комплексні роботи в яких би розглядалися 
види декоративно-прикладного мистецтва і 
писанкарства зокрема, у сфері історіографіч-
них досліджень.  

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА: 
1. Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів ІМ-

ФЕ імені М.Т. Рильського НАН України (далі – АНФРФ ІМФЕ 
ім. М.Т. Рильського). Ф. 5. Од. зб. 149. 4 арк. 

2. АНФРФ ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. Ф. 8-9. Од. зб. 1280. 
5 арк. 

3. АНФРФ ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. Ф. 14-9. Од. зб. 348. 
172 фото.  

4. АНФРФ ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. Ф. 48. Од. зб. 51. 
40 арк. 

5. Бендюк Н. Аналіз з історії дослідження писанкарства 
Південної Волині та Острожчини зокрема // Історія музей-
ництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в 
Острозі та на Волині. 2011. Вип. 3. С. 306-313. 

6. Волков Ф. Оличительные черты южнорусской на-
родной орнаментики // Труды 3-го Ахеологического съезда 
в России. Киев, 1878. Т. 2. С. 317-325 

7. Гребінщикова Л., Данілевич О. Методичні вказівки до 
курсу «Декоративно-прикладне мистецтво. Мініатюрний 
народний живопис України. Писанки.». Харків, 1991. 

8. Елиїв З. Двадцять кіп писанок: Великий альбом укра-
їнських писанок. Рочестер, Нью-Йорк, [1994]. 31 с., [75 ко-
льор. табл.].  

9. Історія української культури у п’яти томах / [Голов-
на редколегія Б.Є. Патон гол. ред. та ін.]. Київ, 2005. Т. 4. Кн. 2. 
1292 с. іл. 

10. Кметь І. Знову про «AB OVO» // Дзвін. 2005. № 8. 
С. 143-146.  

11. Молдован І., Кожолянко О. Дослідження української 
писанки у ХІХ ст. // Етнічна культура в глобалізованому 
світі. Збірка наукових праць Другої Міжнародної наукової 
конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, прис-
вяченої 200-річчю Т.Г. Шевченка. Одеса, 2014. С. 115-121. 

12. Смолій Ю. Писанки // Історія декоративного мисте-
цтва України. У 5 т. Київ, 2009. Т. 3. Мистецтво ХІХ ст. С. 193-
203. 

13. Соломченко О. Писанки Українських Карпат. Ужго-
род, 2004. 238 с.; іл. [Рез. англ., нім., фран., рос., пол., словац., 
угор. мовами].  

14. Сушко А. Керамічні іграшки з фондів Музею історії 
міста Києва // МАГІСТЕРІУМ. 2018. Випуск 70. Археологічні 
студії. С. 87-94. 

15. Ткаченко В. Некоторые вопросы регионального пи-
санкарства Украины: источниковедческий аспект // Совре-
менные проблемы сервиса и туризма (Москва). 2015. Т. 9. 
№ 4. С. 104-110. 

16. Ткаченко В. До питання історіографії слобожансько-
го писанкарства // Збірник статей Міжнародної наукової 
конференції «Знакові постаті вітчизняної гуманітаристики в 
національно-культурному самоствердженні України» / [го-
лов. ред. Г.С. Скрипник]; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН Укра-
їни. Київ, 2017. С. 644-659. 

17. Ткаченко В. Розвиток чернігівського писанкарства: 
історіографічно-джерелознавчий аспект // Часопис україн-
ської історії / За ред. доктора історичних наук, професора 
А.П. Коцура. Київ, 2018. Вип. 37. С. 93-101. 

18. Ткаченко В. Деякі аспекти мистецтвознавчих студій 
писанкарства науковцями другої половини ХХ – початку 
ХХІ ст. // Емінак: науковий щоквартальник. 2018. № 1 (21) 
(січень-березень). Т. 3. С. 89-94. 

 
Tkachenko Viktor 
 

General Characteristics and Classification of Pysanka Painting Complex of Sources 
 

The paper deals with the classification of the source complex of pysanka painting (Pysankarstvo). The main research base 
and at the same time historiography are the ethnographic materials of the late 19th – and early 21st cent., archival documents, 
contemporary literature on the subject, publications of Ukrainian and foreign researchers, fund, archival and handwritten 
documents, linguistic materials containing references to pysankas, researches, related to ethno-regions, materials of scientific 
conferences, field researches, and specialized journals. 

The classification itself is presented. Attention is paid to groups and types of pysanka painting sources characterization. The 
originality of the sources, which serve as the basis for its study, is researched. 

Thus, the materials of the handwritten funds make it possible to distinguish among them the following sources: epistolary, 
printed, illustrative, and manuscripts, which greatly enriches the source studying base of Ukrainian pysanka painting of the late 
19th – and early 21st centuries. Each of these groups deserves separate analysis and description.  
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Among the generalizing researches there many publications in which pysanka and pysanka painting are examined from the 
art-study side. 

Specialized and popular scientific magazines cover both regional peculiarities of Easter eggs painting and materials of mu-
seum collections, information about the famous pysanka-painters in Ukraine. 

The group of sources, connected with dissertation researches of the scholars on various themes in history, ethnography, art 
studies, pedagogy, etc. is rather limited. 

Today, in the study of pysanka painting, one more group of sources can be identified – training and methodological learner’s 
guides, handbooks, workbooks for pupils of junior and middle school age. 

Many materials about pysanka have been published by the representatives of Ukrainian Diaspora in the foreign press, and 
describe the development of research on pysanka painting outside Ukraine. 

Keywords: pysanka, pysanka painting, classification, type of sources, kind of sources, the historiography of pysanka, histo-
riographic source 
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У статті охарактеризовано плани науково-дослідної роботи педагогічних інститутів України другої 
половини 40-х – початку 50-х рр. ХХ ст. як носія інформації про розвиток історичної науки у цих навчаль-
них закладах. Виявлено, що плани науково-дослідної роботи педагогічних інститутів дозволяють встано-
вити тенденції та зробити узагальнення щодо змісту досліджень кафедр історії; масштабності, резуль-
тативності та недоліків дослідницької роботи; фінансової політики держави стосовно наукової роботи з 
історії, ставлення викладацького складу до планування. 

Ключові слова: історична наука, педагогічні інститути України, плани науково-дослідної роботи, іс-
торичне дослідження, кафедри історії 

 
У педагогічних закладах вищої освіти Укра-

їни триває процес пошуку нових шляхів під-
вищення рівня наукової роботи викладацько-
го складу. В цих умовах вивчення організації 
та спрямованості наукових досліджень на різ-
них етапах минулого виглядає вельми актуа-
льним і має безпосередню практичну значи-
мість. Аналіз попереднього досвіду сприятиме 
більш динамічній і цілеспрямованій побудові 
ефективної моделі функціонування історичної 
науки у вищій педагогічній школі.  

Розвиток історичної освіти та науки у педа-
гогічних інститутах у перші повоєнні десяти-
ліття до цього часу розглядався лише побіжно. 
Серед тих, хто зробив найбільший внесок у 
вивчення даної проблеми слід назвати А. Бул-
ду [1], В. Лугового [10], В. Майбороду [11], С. Ні-
кітчину [12]. В останні роки вийшли дисерта-
ційні дослідження С. Буряк [2] і Н. Венцевої [3] 
в яких даному етапу педагогічних ВНЗ приді-
лено окрему увагу. Проте праці цих авторів 
пов’язані з історичною освітою, тоді як науко-
ва діяльність викладачів педагогічних інсти-
тутів у повоєнні роки залишилася недостатньо 
розкритою. У цілому історіографічний пошук 
показав, що історична наука у педагогічних 
інститутах в обраних хронологічних межах і 
джерельна база її вивчення, як окремі наукові 
проблеми, не досліджувалися. 

Метою статті є охарактеризувати плани на-
укової роботи як джерело вивчення розвитку 
історичної науки у педагогічних інститутах 
України.  

Плани наукової роботи є одним із специфі-
чних видів писемних джерел, притаманних 

радянській системі діловодства у вищій школі. 
У практику педагогічних інститутів вони 
впроваджуються з 1930-х рр. У повоєнний пе-
ріод планування наукової роботи набуває но-
вого розмаху з метою створення цілісної кар-
тини перспектив інтелектуальної діяльності 
професорсько-викладацького складу вищих 
навчальних закладів. Цей вид джерел стає не-
від’ємним елементом документаційно-інфор-
маційної бази педагогічних інститутів України 
протягом усього періоду їх існування, як окре-
мого типу вищого навчального закладу.  

Планування наукової роботи у досліджува-
ний період велося за двома хронологічними 
вимірами: поточним (на один рік) і перспекти-
вним (на п’ять років). За своєю структурою 
поточний і перспективний плани були однорі-
дними та складалися з таких розділів: на-
йменування й обґрунтування проблеми, пере-
лік тем на які вона розбивається, очікувані ре-
зультати роботи, терміни виконання, вартість 
і джерела фінансування [13, арк. 14; 14, арк. 1]. 
Структурна однотипність планів поєднувалася 
із довільною формою заповнення розділів. 
Так, у розділі «Найменування та обґрунтуван-
ня проблеми» більшість історичних кафедр 
педагогічних інститутів обмежувалися лише 
формулюванням проблеми. Наприклад, у пла-
нах наукової роботи на 1946-1950 рр. в якості 
дослідницької проблеми кафедри історії СРСР 
та УРСР Харківського педагогічного інституту 
значилася тема «Історія радянської України». 
Вона давалася без будь-якого обґрунтуван-
ня [7, арк. 5]. 

Якщо ж кафедри історії намагалися умоти-
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вувати актуальність своїх досліджень, то в 
якості аргументації використовувалися наста-
нови керівників держави, партійних органів, 
рішення наукових зібрань. Так, кафедра історії 
Сумського педагогічного інституту у «П’яти-
річному плані науково-дослідної роботи на 
1946-1950 рр.» доводила важливість розробки 
проблеми «Історія Великої Вітчизняної війни 
на Україні» виступами Сталіна, вказівками 
ЦК КП(б)У та Всеукраїнської наради при ака-
демії наук УРСР [4, арк. 2]. 

Важливі висновки щодо стану історичної 
науки у педагогічних інститутах у період дру-
гої половини 40 – початку 50-х рр. ХХ ст. до-
зволяє зробити тематика досліджень, внесе-
них до планів наукової роботи. Так, перегляд 
комплексних проблем кафедр вітчизняної іс-
торії свідчить про значне звуження хронологі-
чних меж українознавчих досліджень. Здебі-
льшого вони стосувалися винятково радянсь-
кого періоду. Наприклад, у «П’ятирічному пла-
ні науково-дослідної роботи педагогічних ін-
ститутів УРСР на 1946-1950 рр.» фігурували 
такі комплексні кафедральні проблеми: «Істо-
рія Великої Вітчизняної війни», «Історія гро-
мадянської війни на Україні» (Київський педа-
гогічний інститут); «Радянська Україна в пері-
од 1919-1929 рр.» (Харківський педагогічний 
інститут); «Історія радянського Донбасу» (Ста-
лінський педагогічний інститут); «Історія Ве-
ликої Вітчизняної війни на Україні» (Сумський 
педагогічний інститут) [14, арк. 2-3, 15-16]. 

Дорадянський період розглядався перева-
жно у контексті російської історії, відповідно 
до принципу партійності та з обов’язковим 
дотриманням діючих ідеологем – «спільної 
давньоруської народності», «возз’єднання 
України з Росією 1654 р.». Доказом цьому є фо-
рмулювання комплексних кафедральних про-
блем, які зустрічаємо у тому ж таки п’ятиріч-
ному плані науково-дослідної роботи на 1946-
1950 рр.: «Питання історії Росії та України ХVІІ 
– першої половини ХІХ ст.» (Одеський педаго-
гічний інститут), «Визвольна боротьба 
слов’янських народів проти німецької агресії» 
(Житомирський педагогічний інститут), «З 
історії революційного національно-визволь-
ного руху в Західній Україні» (Львівський пе-
дагогічний інститут) [14, арк. 5, 9, 11]. 

Щоправда, траплялися й випадки відступу 
від існуючих догм. Цікавим, з приводу цього, є 
факт використання словесної формули «приє-
днання України до Росії у 1654 р.», замість іде-
ологічно-директивної – «возз’єднання України 
і Росії». Дана «ідеологічна помилка» зустріча-
ється у плані науково-дослідної роботи Сумсь-

кого педагогічного інституту на 1951-1955 рр. 
У цьому документі значиться, що колектив 
кафедри історії СРСР під керівництвом завіду-
вача, доцента С. Кафтаряна, взявся за розробку 
монографії «Історія Сумщини», приурочивши її 
до «300-річчя приєднання України до Росії» [5, 
арк. 2]. Таке трактування події суперечило 
сталінському імперативу про «возз’єднання», 
як відновлення цілісності єдиного слов’ян-
ського (російського) народу та повернення 
української «вотчини» у лоно московської 
влади. Зворот «приєднання України до Росії», 
який недвозначно натякав на етнічну самос-
тійність українського та російського народів і 
на політичну незалежність України та Росії 
(сформованих після розпаду Русі і до 1654 р. не 
бувших у спільноті), виглядав доволі крамо-
льно та був явним (випадковим, чи свідомим) 
проявом незалежної думки істориків педагогі-
чних інститутів. 

Плани наукової роботи свідчать, що надмі-
рна ідеологізація дослідницької тематики бу-
ла властива (хоча і в меншій мірі) не лише ка-
федрам вітчизняної, а й загальної (всесвітньої) 
історії. Серед комплексних проблем цих ка-
федр значаться «Боротьба Маркса проти анар-
хістів і опортуністів» (Київський педагогічний 
інститут) [14, арк. 1], «Боротьба німецької ко-
муністичної партії за демократичну Німеччи-
ну» (Сумський педагогічний інститут) [15, 
арк. 63]. Детальний аналіз проблематики ка-
федр загальної історії педагогічних інститутів 
засвідчує, що їм було дозволено займатися 
лише дрібними, другорядними питаннями, не 
пов’язаними з актуальними для тоталітарного 
режиму поліями та явищами міжнародного 
життя. Такий стан справ негативно впливав на 
проведення колективних кафедральних дос-
ліджень. 

Недостатня увага кафедр історії педагогіч-
них інститутів до колективних досліджень по-
яснювалася ще й тим, що більшість викладачів 
вважали себе спеціалістами в окремому пи-
танні та прагнули працювати відповідно до 
своїх уподобань. Враховуючи їх інтереси, ка-
федри вносили до плану не одну спільну ком-
плексну проблему, а декілька. Траплялися ви-
падки коли кількість комплексних кафедра-
льних дослідницьких проблем практично до-
рівнювала кількості штатних працівників. На-
приклад, кафедрою історії СРСР Одеського пе-
дагогічного інституту до плану науково-
дослідної роботи на 1951 р. було подано 5 
комплексних проблемних тем. Причому до од-
ноосібного їх виконання допускалися не лише 
досвідчені викладачі, а й асистенти [16, 
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арк. 71]. Практикувалося і внесення до планів 
тем, які взагалі не були пов’язані з кафедраль-
ними дослідницькими проблемами. Зокрема, у 
плані науково-дослідної роботи на 1946-
1950 рр. Харківського педагогічного інституту 
імені Г. С. Сковороди по кафедрі всесвітньої 
історії фігурувало аж три таких теми [7, арк. 6]. 
Велика кількість і різноплановість дослідни-
цьких проектів ставали на заваді створенню та 
розвитку наукових шкіл з історії у педагогіч-
них інститутах України.  

Отже, аналіз тематики комплексних про-
блем, внесених до планів наукової роботи, сві-
дчить, що представники історичної науки у 
педагогічних інститутах йшли шляхом най-
меншого спротиву та бралися за розробку іде-
ологічно-безпечних досліджень. Такі теми га-
рантовано затверджувалися на всіх рівнях, але 
вони мало сприяли розвитку історичної науки. 
Огляд тематики комплексних робіт дозволяє 
зробити висновок і про типове для колективів 
кафедр історії розпорошення дослідницьких 
проектів та інтересів. 

Плани наукової роботи є важливим джере-
лом і щодо встановлення результатів дослід-
ницької діяльності викладачів кафедр історії 
педагогічних інститутів. Найбільш поширеним 
видом роботи, який розглядався в якості ре-
зультату дослідження були дисертації. Для 
періоду другої половини 1940 – початку 50-
х рр. це було цілком обґрунтовано, оскільки 
педагогічні навчальні заклади мали у своєму 
штаті незначну кількість осіб з науковими 
ступенями, тому збільшення відсотка викла-
дачів вищої кваліфікації вважалося найпер-
шим завданням для кафедр.  

Окрім дисертацій в якості очікуваних ре-
зультатів досліджень значилися монографії та 
статті. Зустрічаються й інші види досліджень. 
Наприклад, кафедрою загальної історії Сумсь-
кого педагогічного інституту згідно перспек-
тивного плану на 1951-1955 рр. передбачалася 
підготовка двотомної «Хрестоматії художньої 
літератури для тих, хто вивчає історію 
ВКП(б)» [5, арк. 3]. Кафедра історії Харківсько-
го педагогічного інституту іноземних мов, у 
складі провідних харківських істориків того 
часу (доценти Р. Альпер, Г. Фрізман, Н. Па-
далка, старший викладач Є. Агібалова) під ке-
рівництвом професора М. Пакуля, планувала 
розробити серію підручників з історії Англії, 
Франції, Німеччини [14, арк. 16].  

Поруч з цим у планах є і формулювання, по-
збавлені будь-якої конкретики щодо очікува-
них результатів наукової роботи. Наприклад, 
до плану Одеського педагогічного інституту 

1951 р. по кафедрі історії СРСР була внесена 
тема «До питання походження слов’ян в світлі 
вчення Й. Сталіна про мову», а по кафедрі за-
гальної історії – «Російсько-німецькі відносини 
1907-1914 рр.». В якості очікуваного результа-
ту їх опрацювання значилося, що буде прове-
дене «теоретичне дослідження» [16, арк. 71]. 
Подання результатів роботи у такій редакції 
не давало жодних можливостей оцінити нау-
кові здобутки розробників цих тем. 

Таким чином, слабкою стороною обліку на-
укової діяльності викладачів була відсутність 
чітких критеріїв оцінювання її успішності. 
Плани не передбачали надання обсягів дослі-
дження у вигляді кількості друкованих знаків, 
не висували вимог щодо хронологічної деталі-
зації його виконання. У планах прийнято було 
зазначати тільки дату початку та завершення 
наукового дослідження. Якщо воно було пере-
хідним, тобто велося протягом декількох ро-
ків, результати по кожному конкретному року 
не вказувалися [7, арк. 3; 15, арк. 64]. Лише зрі-
дка траплялися посилання на етапи опрацю-
вання тем. Це було зроблене, наприклад, доце-
нтом кафедри історії СРСР та УРСР Харківсько-
го педагогічного інституту Д. Веденським у 
плані науково-дослідної роботи на 1944-
1945 рр. Готувати власну монографію «Росій-
ська секція в І Інтернаціоналі» він планував за 
такими етапами: перший (до кінця 1944 р.) – 
проробка друкованої літератури; другий (до 
квітня 1945 р.) – підготовка розділів і завер-
шення роботи над монографією [6, арк. 28]. 

Не дивлячись на певну декларативність, 
плани все ж дозволяли виявити тих виклада-
чів, які або повністю ухилялися від наукової 
роботи, або лише її імітували, пропонуючи 
практично одні і ті ж дослідницькі теми. До 
останніх належав, наприклад, старший викла-
дач кафедри загальної історії Сумського педа-
гогічного інституту А. Зубченко. Він постійно 
фігурував у планах як виконавець кандидат-
ської дисертації з проблем античної Греції. 
При цьому ним систематично відтерміновува-
вся час завершення роботи та редагувалася 
назва теми [14, арк. 16; 15, арк. 64]. 

Невиконання внесених до плану зо-
бов’язань пояснювалося викладачами різними 
причинами, серед яких основним називався 
брак часу. Важливу інформацію про те, що саме 
обмежувало час на проведення науково-
дослідної роботи дає стенограма наради ви-
кладачів Харківського педагогічного інститу-
ту, які працювали над дисертаціями. Вона 
пройшла у 1955 р. за участю провідних науко-
вців інституту. Присутні на ній викладачі за-
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значали, що з кожним роком працювати над 
дисертаційним дослідженням стає усе важче 
через зростання навчального навантаження. 
Збільшувався й обсяг громадських справ, які 
покладалися на викладачів. Наприклад, до-
цент кафедри історії СРСР І. Шерман у своєму 
виступі говорив, що протягом року доводить-
ся допомагати виконувати або рецензувати до 
5-6 дисертацій. Крім того, йому було доручено 
написання спеціальної роботи до 300-річчя 
Переяславської угоди, на підготовку якої він 
витратив майже 5 місяців [9, арк. 17]. За свід-
ченням ще одного докторанта-історика 
Г. Фрізмана, 95% дисертації виконувалося ним 
паралельно з навчальною та громадською ро-
ботою [9, арк. 31]. Історики звертали увагу і на 
те, що їм необхідний час для поїздок до столи-
чних архівних установ і бібліотек, а також для 
того, щоб побувати у провідних наукових за-
кладах і «поспілкуватися з людьми і з’ясувати, 
що вони думають з приводу досліджуваної те-
ми, послухати як вони її розуміють» [9, арк. 18].  

Отже, пояснення викладачів щодо причин 
невиконання ними планів науково-дослідної 
роботи зводилися до надмірного переванта-
ження навчальною роботою, громадською ді-
яльністю, веденням різного роду документації. 
На такі аргументи директор Харківського пе-
дагогічного інституту І. Дементьєв зауважив, 
що ті, хто брали на себе зобов’язання, розуміли 
– вони працюють не у науково-дослідному ін-
ституті і їм доведеться займатися не лише ди-
сертаціями, а й навчальною та громадською 
роботою. І, відповідно до риторики тоталітар-
ної держави, наголосив, що зрив термінів ви-
конання дисертаційного дослідження це не 
особиста справа, а удар по планах інституту, 
міністерства та всієї держави з підготовки 
спеціалістів [9, арк. 95-96].  

Плани науково-дослідної роботи дають 
роз’яснення і стосовно існуючої на той час сис-
теми підвищення кваліфікації викладачів-
істориків педагогічних інститутів. До видів 
удосконалення професійної підготовки входи-
ли: робота та захист дисертації, складання ка-
ндидатських іспитів [15, арк. 18-19]. Таким чи-
ном, підвищення кваліфікації пов’язувалося 
передусім із засвоєнням методології та мето-
дів наукового пізнання, поглиблення знань з 
історії й, у той же час, не передбачало удоско-
налення викладацьких навичок.  

Нарешті, плани науково-дослідної роботи 
певним чином розкривають і питання фінан-
сування наукових досліджень. Усі історичні 
розробки виконувалися за рахунок коштів 
державного бюджету. Приблизна витратна 

вартість на початку 1950-х рр. становила: док-
торська дисертація – 5000 крб., кандидатська – 
2000 крб. [15, арк. 63], розділ докторської ди-
сертації – 1000 крб., стаття – 500 крб. [16, 
арк. 120]. Під колективні праці до планів вно-
силися більші суми орієнтовних витрат. На-
приклад, кафедра історії СРСР та України Оде-
ського педагогічного інституту готувала збір-
ник матеріалів і документів з історії Одеси для 
використання на уроках у загальноосвітніх 
школах. Витратна сума цього проекту стано-
вила 16310 крб. [15, арк. 129]. Виконання усіх 
дослідницьких проектів за рахунок державно-
го бюджету, гарантоване збереження посади 
та заробітної плати створювало у викладачів 
почуття стабільності та впевненості, дозволя-
ло спокійно займатися науковим пошуком. 
Разом з тим відсутність конкуренції, необхід-
ності шукати та боротися за замовника зни-
жувало стимули до підвищення якості дослі-
джень, пошуку нового. 

Джерела дають можливість з’ясувати, що 
ставлення до планів науково-дослідної роботи 
у колективах педагогічних інститутів було не-
однозначним. Керівництво навчальних закла-
дів розглядало їх як один із стимулів до акти-
візації наукової діяльності. Натомість біль-
шість викладачів вважали себе заручниками 
зафіксованих зобов’язань, які у силу різних 
обставин не відповідали їх справжнім науко-
вим інтересам і не могли бути виконані в уста-
новлені терміни, а то й взагалі. Особливо дра-
тувала співробітників кафедр процедура по-
дання звітності щодо виконання планів. Деякі 
завідувачі кафедр демонстрували свою «не 
любов» до цієї бюрократичної процедури, 
здаючи звіти на неохайних клаптиках паперу 
із виправленнями та закресленнями у тексті. У 
них не аналізувалося виконання планових по-
казників, не було узагальнень, висновків і 
пропозицій, щодо покращення наукової робо-
ти. Такі звіти лише наводили перелік зробле-
ного кожним викладачем із використанням 
шаблонних формулювань: «проводився підбір 
архівних матеріалів по темі», «опрацьовувався 
матеріал газет», «оброблялася друкована літе-
ратура», «продовжувався підбір бібліографіч-
ного матеріалу», «вивчалася література з те-
ми» й ін. [8, арк. 22-27]. 

Отже, плани науково-дослідної роботи пе-
дагогічних інститутів належать до ординар-
них писемних джерел, які сприяють вивченню 
розвитку історичної науки у педагогічних ін-
ститутах України. Їх ординарність проявляєть-
ся в однотипності походження, форми та ная-
вної інформації. Детальний аналіз планів нау-
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ково-дослідної роботи педагогічних інститутів 
другої половини 40-х – початку 50-х рр. ХХ ст. 
дозволяє виявити тенденції та зробити уза-
гальнення щодо змісту досліджень кафедр іс-
торії; масштабності, результативності та не-
доліків дослідницької роботи; фінансової по-
літики держави стосовно наукової роботи з 
історії, ставлення викладацького складу до 
планування. Оскільки цей вид джерел залиша-
ється невід’ємним елементом документацій-
но-інформаційної бази педагогічних ВНЗ Укра-
їни і по цей час, то потребує подальшого дета-
льного вивчення з метою з’ясування стану іс-
торичної науки у педагогічних закладах вищої 
освіти на різних етапах їх розвитку.  

 
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Булда А.А. Практична підготовка вчителів історії в 
педагогічних навчальних закладах України (етапи і особли-
вості). Київ: Видавництво Національного педагогічного уні-
верситету ім. М.П. Драгоманова, 1999. 498 с. 

2. Буряк С.А. Історична освіта в педагогічних вузах 
Української РСР (1943-1956 рр.): Дис… канд. іст. наук: 
07.00.01 / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. Київ, 2015. 

200 с. 
3. Вєнцева Н.О. Розвиток вищої історичної педагогічної 

освіти України в першій половині XX століття: Автореф. 
дис… д-ра пед. наук: 13.00.01 / Полтавський нац. пед. ун-т ім. 
В.Г. Короленка. Полтава, 2017. 40 с. 

4. Держархів Сумської області (далі – ДАСО). Ф. Р-2817. 
Оп. 3. Спр. 19. 140 арк. 

5. ДАСО. Ф.Р.-2817. Оп.3. Спр.83. 58 арк. 
6. Держархів Харківської області (далі – ДАХО). Ф. Р-

4293. Оп. 2. Спр. 15. 124 арк. 
7. ДАХО. Ф. Р-4293. Оп. 2. Спр. 63. 69 арк. 
8. ДАХО. Ф. Р-4293. Оп. 2. Спр. 222. 128 арк. 
9. ДАХО. Ф. Р-4293. Оп. 2. Спр. 634. 100 арк. 
10. Луговий В. Педагогічна освіта в Україні: структура, 

функціонування, тенденції розвитку. Київ: Либідь, 1994. 
194 с. 

11. Майборода В.К. Вища педагогічна освіта в Україні : 
історія, досвід, уроки (1917-1985 рр.). Київ: Либідь, 1992. 
196 с. 

12. Нікітчина С.О. Становлення і розвиток системи про-
фесійно-педагогічної підготовки вчителів історії в Україні 
(1917-1991 рр.): Дис… доктора пед. наук: 13.00.01 / Волинсь-
кий держ. ун-т ім. Лесі Українки. Київ, 1998. 535 с. 

13. Центральний державний архів вищих органів влади і 
управління України (далі – ЦДАВО України). Ф. 166. Оп. 15. 
Спр. 88. 30 арк.  

14. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 176. 182 арк. 
15. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 821. 197 арк. 
16. ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 15. Спр. 955. 286 арк. 

 
Bugrіy Volodymyr 
 
Research Plans as the Source of Studying the Development of Historical Science in the Pedagogical Institutes of Ukraine  

(the second half of the 40s –  early 50’s of the twentieth century) 
 
The paper describes the plans of research work of the pedagogical institutes of Ukraine of the second half of the 40s – 

beginning of the 50s of the twentieth century as an information carrier on the development of historical science in these educa-
tional institutions. It has been found out that research plans of pedagogical institutes belong to ordinary written sources. Their 
uniformity shows itself in the similar origin, form and available information. This type of written sources was peculiar to the 
Soviet system of the higher school record keeping. In the practice of pedagogical institutes, they were introduced since the 1930s. 
In the post-war period, the planning of research work assumed a wider scope in order to create a whole picture of the prospects 
of intellectual activity of the higher educational institutions teaching staff. 

It has been ascertained that the planning of research work in the studied period was carried out in two chronological 
designations: current (for one year) and strategic (for five years). According to its structure, current and strategic plans were 
homogeneous and consisted of the following sections: the name and substantiation of the problem, the list of themes, which it 
was divided into, the expected results of work, timing, cost and sources of funding. 

Detailed analysis of the research plans of the pedagogical institutes allows tracing the following trends regarding the content 
of the complex themes of the Departments of History: 1) there was a narrowing of the chronological boundaries of Ukrainian 
studies researches; 2) the ideologization of researched themes increased; 3) the diversity of research projects increased, and that 
prevented the creation and developing of scientific schools on history in the pedagogical institutes of Ukraine. 

It has been revealed that the weak point of the scientific activity of lecturers was the lack of certain criteria for evaluating its 
efficiency. Plans did not include the specification of research dimensions in the form of the number of printed characters, did not 
set up any requirements regarding the chronological detailed elaboration of its execution. 

The scientific and research plans analysis makes it possible to find out the orientation of the existing system of refresher 
training of lecturers-historians worked in pedagogical institutes at that time. The refresher training was primarily connected 
with the reinforcement of methodology and methods of scientific research, deepening of knowledge on history, and at the same 
time, did not provide the improvement of teaching skills. Research plans reveal the financing issues of scientific researches. It has 
been determined that all historical projects were carried out at the expense of the state budget. 

The author has found out that the attitude to the research plans among teaching staff of the pedagogical institutes differed. 
The management of the educational institutions considered them as one of the incentives to intensify the scientific activity. 
Instead, most lecturers considered themselves dependent on fixed obligations, which, due to various circumstances, did not meet 
their true scientific interests and could not be fulfilled. 
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У статті здійснено історіографічний аналіз широкого кола робіт, що за змістовним навантаженням 

розкривають історію становлення та розвитку Миколаєва як центру суднобудування. Проблемно-
хронологічні засади викладення матеріалу дозволили автору звернути увагу на історіографічні напрацю-
вання дослідників другої половини ХІХ – початку ХХІ ст.  

З метою розширення наукового підґрунтя відбулося звернення до робіт дослідників, що не мали безпо-
середнього зв’язку з Миколаєвом. Проте в їх напрацюваннях з’ясовано виробничу спрямованість міста та 
створено певне джерельне коло для миколаївських краєзнавців. Зосереджено увагу на працях, де пріори-
тетом стала виробнича діяльність окремих верфей. 

Ключові слова: історіографія, суднобудування, дослідження, корабель, Миколаїв, верфі 
 
Своєрідним маркером сучасної української 

історичної науки стало поглиблене дослі-
дження всіх аспектів краєзнавчої проблемати-
ки. Актуалізація визначеного вимагає історіо-
графічної систематизації дослідницьких на-
працювань за тематичними спрямуваннями, 
що дозволить здійснити певне узагальнення 
матеріалу та виявити наявні лакуни. У пред-
ставленій статті предметом історіографічного 
аналізу став огляд робіт в яких досліджувалась 
історія становлення та розвитку Миколаєва, 
як центру суднобудівної промисловості в 
Україні. Певна характеристика та системати-
зація наявних досліджень дозволить науков-
цям у майбутньому результативно використо-
вувати напрацювання попередників ы спря-
мовувати свою роботу на проблеми, що не ак-
туалізувалися. 

Становлення міста відбувалося за особли-
вими вимогами: «Миколаїв народився як при-
даток до верфі, ним він залишався завжди», – 
відзначав дослідник-краєзнавець Ю.С. Крюч-
ков [22, с. 65]. Саме тому автори робіт з історії 
міста підкреслювали його головне призначен-
ня. У 1853 р. обробкою документів і матеріалів 
портового архіву Миколаєва займався морсь-
кий історик О.П. Соколов. Кропітка робота до-
зволила йому написати низку статей про місто 
корабелів та одного з «батьків-засновників» 
М.Л. Фалєєва [28, с. 311]. Миколаїв як портове 
місто, верф «військових кораблів» визнав у 
1860 р. підполковник Генерального штабу 
А. Шмідт [37; 38]. Історичний нарис про Мико-
лаїв, написаний у 1861 р. адміралом М.М. Ку-
мані, також привернув увагу читачів названою 

промисловою специфікою [28, с. 191-192]. 
Визначенню нових напрямків досліджень 

сприяла поява у другій половині XIX ст. уза-
гальнюючих робіт, що присвячувались дотич-
ним проблемам. У 60-х рр. XIX ст. представник 
відомої родини мореплавців З. Аркас (морсь-
кий офіцер, історик, археолог) створив своєрі-
дний «літопис» вітрильного Чорноморського 
військового флоту та його побудови на Півд-
ні [2; 3; 4]. У його доробку, на основі докумен-
тальних матеріалів, за хронологією подій 
знайшли відображення вузлові аспекти на-
званої проблеми, що органічно пов’язуються із 
закладенням і зростанням Миколаєва та всіх 
верфей Півдня. Обсяги роботи верфей дозво-
лили З. Аркасу з’ясувати динаміку поповнення 
Чорноморського флоту новими кораблями, 
описано конструктивні новації, що вносили 
кораблебудівники Півдня у певні типи су-
ден [33, с. 21]. 

Зазначимо, що у названий період 
з’являються публікації з досліджуваної про-
блеми на сторінках першої міської газети – 
«Николаевский вестник», що виходила у 60-ті 
роки XIX ст. Редактором газети був військовий 
моряк, капітан-лейтенант (у відставці) 
Є.С. Павловський. Він друкує низку статей, що 
містять важливий джерельний матеріал, а та-
кож, у певній мірі, узагальнення концептуаль-
ного характеру. Статті Є.С. Павловського про 
життя міста корабелів з’являються у журналі 
«Морской сборник», який виходив у Санкт-
Петербурзі [28, с. 254]. 

Безсумнівною науковою цінністю є видана 
у 1890 р. прогресивним громадським діячем, 
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письменником, краєзнавцем Григорієм Мико-
лайовичем Ге книга «Історичний нарис столі-
тнього існування міста Миколаєва біля гирла 
Інгулу (1790-1890)» [12]. Проблема станов-
лення Миколаєва розкривається на основі до-
кументів міського архіву, більша частина яких 
вже втрачена. Ціннісна сутність праці полягає 
в акценті Г. Ге на тому, що місто, суднобуду-
вання, флот не могли існувати один без одно-
го. Історія міста сприймається Г. Ге у контексті 
діяльності верфі як осередку побудови війсь-
кових кораблів. Головним висновком, до якого 
підводить автор, є таке: місто, суднобудуван-
ня, флот не могли існувати один без одного.  

Відповідно до змістовного навантаження 
представленої статті значну наукову вагу 
представляють роботи авторів, що не мали 
безпосереднього зв’язку з Миколаєвом, проте 
в їх дослідженнях аналізується виробнича 
спрямованість міста та створено певне джере-
льне коло для миколаївських краєзнавців. То-
му вважаємо за необхідне звернутися до робіт 
деяких дослідників кінця XIX – початку ХХ ст. 
Праця Ф. Веселаго «Коротка історія російсько-
го флоту» (1-й вип. 1893 р.; 2-й вип. 1895 р.) є 
еталонною для багатьох поколінь дослідників 
історії флоту та суднобудування де теж знай-
шли відображення деякі аспекти розвитку 
Миколаєва [9]. Автор викладає події, згрупо-
вуючи їх навколо постатей керівників флоту 
та державного управління регіоном з кінця 
XVIII ст. й у першій чверті XIX ст. У роботі є 
оцінні характеристики діяльності Г. Потьом-
кіна, М. Мордвинова, Д. Сенявіна, Ф. Ушакова, 
І. де Траверсе, С. Грейга й інших. У залучених 
Ф. Веселаго матеріалах прослідковується осо-
бистісне ставлення до тих чи інших персона-
лій. Увага до внеску кожного з керівників у ро-
звиток верфей і технологію кораблебудування 
дозволила персоніфікувати відповідні періоди 
історії. Наведений матеріал дозволяє опосере-
дковано уявити етапи розбудови миколаївсь-
кої верфі та досягнення у суднобудуванні [33, 
с. 21-22]. 

Закладені у роботі Ф. Веселаго проблемно-
методологічні принципи подання матеріалу 
були розвинуті на початку ХХ ст. у працях 
Є. Аренса, П. Бєлавенця та С. Огородникова, 
окрім того, у них є деталізація певних етапів 
суднобудування у Миколаєві [1; 6; 29]. 

Новий етап вивчення теми розпочався у 
радянську добу. У другій половині ХХ ст. звер-
нення науковців до минулого актуалізувалося 
зростанням значення кораблебудування й об-
сягів суднобудівної галузі у військово-
промисловому комплексі СРСР. Саме тому го-

ловний наголос у дослідженнях краєзнавців 
зроблено на динаміці роботи верфей щодо 
створення військового флоту.  

Це знайшло своє відображення у публікаці-
ях A.Л. Журавля – ветерана війни, засновника 
музею заводу імені 61 Комунара. Особлива 
увага приділялась «знаковим» для міста або 
Півдня кораблям. Вагомість робіт A.Л. Журав-
ля, які друкувалися у кінці 60-х – на початку 
70-х років XX ст. на сторінках газети «Южная 
правда» та загальносоюзного журналу «Судос-
троение», полягає у використанні великої кі-
лькості джерел, хоч у концептуальному плані 
простежується радянська школа сприйняття 
історичного минулого [13; 14]. 

У 70-80-ті роки XX ст. виходить інформа-
ційно-довідкова література про місто, де голо-
вний акцент зроблено на промислову специ-
фіку [10; 11; 30]. Дана література носила як 
популярний характер і сприяла знайомству 
широкого контингенту читачів з історією Ми-
колаєва, так і допомагала науковому осмис-
ленню проблеми. 

У 60-80-ті роки XX ст. історія становлення 
Миколаєва як міста корабелів у тій чи іншій 
мірі знаходить відображення у багатотомних 
працях з історії України [15; 16; 17], історії міст 
і сіл УРСР (Миколаївська обл.) [18, с. 75, 79, 81, 
86, 101, 103]. Слід нагадати: викладення мате-
ріалу в даних працях подавалось у плані марк-
систсько-ленінських оцінок історичного ми-
нулого, а також штучно перебільшувалася 
роль КПРС у всіх процесах, що відбувалися у 
часи тоталітарного режиму. Однак історична 
цінність даних видань зберігається, оскільки 
визначальним у них є джерельна основа та 
професіоналізм авторів, які досліджували про-
блему у межах тривалих хронологічних рамок. 

У 70-80-х pp. XX ст. Миколаїв як місто кора-
белів стало об’єктом уваги у роботах: Р. Кац, 
О. Златопольської, А. Смирнова, В.Гуйвана, 
П. Виборного, Л. Пляскова, Л. Кучеренко, А. Ма-
лярчука, які присвячені історії становлення та 
розвитку окремих суднобудівних заводів [11; 
19; 27; 31]. Книги, розраховані на широке коло 
читачів, носили характер нарисів. Історія заво-
дів подавалася у багатоплановому аспекті: у 
тісному зв’язку з життям міста; становленням, 
формуванням професійного робочого колек-
тиву; кадрів інженерно-технічної інтелігенції; 
з багатою інформацією про кораблі, що буду-
валися. У той же час названим роботам прита-
манний спільний недолік: велика кількість 
обов’язкових штампів радянського часу: 
(«…гниль царського режиму…» [31; 32], 
«…полум’я соціалістичного змагання…» [11]), 
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без чого публікувати роботи у той період було 
важко. 

У кінці XX – на початку XXI ст. інтерес до іс-
торії Миколаєва як центру суднобудування 
підвищується, бо сучасна Україна – морська 
індустріальна держава – не може не вважати 
об’єктом своєї першочергової уваги подальше 
вдосконалення промислового суднобудуван-
ня. 

Найбільш плідним дослідником історії Ми-
колаєва як провідного суднобудівного центру, 
став доктор технічних наук, професор 
Ю. Крючков, який з 1953 року починає вести 
розробку названої тематики. Юрій Семенович 
вів комплексну пошукову роботу, вивчав до-
кументи у Центральному державному архіві 
ВМФ СРСР (Санкт-Петербург), державному ар-
хіві Миколаївської області, опрацьовував ма-
теріали відділу рукописів і рідкісної книги пу-
блічної бібліотеки імені М.Є. Салтикова-
Щедріна (Російська національна бібліотека, 
Санкт-Петербург), Центральної військово-
морської бібліотеки (Санкт-Петербург) та ін. 
Його роботи свідчать про сталість світогляд-
них позицій, не пов’язаних з ідеологічними 
постулатами радянської історичної школи. 
Для праць цього автора характерне серйозне 
ставлення до джерел, як опублікованих, так і 
архівних, введених ним до наукового обігу. 
Його внесок у вивчення історії міста представ-
лений понад 60 статтями та книгами: «Олексій 
Самійлович Грейг» (1984), «Історія Миколаєва: 
від заснування до наших днів» (1996 р.), «Град 
Святого Миколая: Путівник по старому Мико-
лаєву» (2003 р.), «Корабель і естетика» 
(2007 р.) й ін. [20-23].  

Сферою першочергової уваги Ю.С. Крюч-
кова є історія вітрильного суднобудування у 
Миколаєві. Дякуючи його науковим знахідкам, 
вперше широкому колу зацікавлених читачів 
стає відома точна кількість суден, що зійшли зі 
стапелів Миколаївського Адміралтейства за 70 
років з початку побудови першого вітрильно-
го судна у 1790 р. до фактичної ліквідації Чор-
номорського парусного флоту після Паризько-
го мирного договору 1856 р. [24]. У роботах 
науковця чітко простежується дослідницька 
концепція: місто створювалось як верф війсь-
кового флоту, успіх створення якої забезпечив 
становлення та розвиток усіх видів суднобу-
дування. Реалізацію суднобудівних програм у 
Миколаєві автор надзвичайно тісно пов’язує з 
діяльністю «батьків-засновників міста», вида-
тних історичних особистостей у галузі науки, 
техніки, технології кораблебудування. У його 
працях науковість та об’єктивність є головни-

ми рисами, які досягаються позитивним став-
ленням до досліджень своїх попередників. Все 
це, зберігалося та відшліфовувалося у подаль-
ших роботах Ю.С. Крючкова. 

Історії Миколаєва, як центру вітрильного 
суднобудування, були присвячені роботи ще 
одного миколаївського дослідника – кандида-
та технічних наук, доцента А. Сацького. Завдя-
ки його пошукам стали відомими креслення 
першого корабля «Святой Николай», побудо-
ваного у Миколаєві. Він привернув увагу дос-
лідників до складності пошуків в Україні тери-
торії для розташування першого адміралтейс-
тва [34-36]. 

Серед досліджень, опублікованих у кінці XX 
– на початку XXI ст., автор вважає необхідним 
зупинитися на виданнях, пов’язаних з історією 
Національного університету кораблебудуван-
ня імені адмірала Макарова [7; 8]. Столітня іс-
торія кораблебудівної освіти в Україні відтво-
рена у роботах Б. Бугаєнко та А. Галь, де пода-
ється у нерозривному зв’язку з історією суд-
нобудування, що безумовно важливо для істо-
ріографічного аналізу. Висвітлення проблеми 
у такому контексті дозволило прослідкувати 
роль науки, технології у галузі кораблебудів-
ного виробництва. У першій книзі досліджу-
ється історія міста, його суднобудівна промис-
ловість, зародження та становлення Микола-
ївського кораблебудівного інституту: 
«…кожний факт побудований на історичних 
даних, свідченнях очевидців і власних спосте-
реженнях авторів…» [7, с. 212]. Дослідники 
вперше вводять до наукового обігу дані про 
кількість побудованих у Миколаєві суден 
(всього 2340 за більш ніж двохсотрічний пері-
од) [7, с. 213]. У другій книзі підкреслюється, 
що практично вся сторічна історія кораблебу-
дівної освіти в Україні пов’язана з Миколаївсь-
ким кораблебудівним інститутом. Автори 
представили у своїй роботі цікаву галерею 
портретів учених і педагогів різних років. Як 
говориться у передмові книги, «…за весь час 
існування нашого МКІ-УДМТУ у ньому було 
підготовлено 38280 інженерів, які склали зо-
лотий фонд суднобудівників Миколаєва, 
Херсона, Керчі, Києва, Севастополя, Феодосії і 
багатьох міст» [8, с. 5]. 

Історіографічна цінність названих праць 
полягає і в тому, що визначається місце, роль 
учених – носіїв науково-дослідницької думки у 
суднобудівній промисловості. Розділи, прис-
вячені історії суднобудування Миколаєва, за-
ймають у названих книгах значне місце. Вони 
свідчать про високопрофесійну майстерність 
авторів та урахування джерел, літератури, що 
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вийшла у попередні роки. 
Сьогодні також зберігається традиція на-

писання праць з історії суднобудівних заводів 
Миколаєва. Практично одночасно видаються 
дві книги, присвячені сторіччю Чорноморсь-
кого суднобудівного заводу. 

Перша – «Народжений в краю корабельно-
му» [31] – описує історію розвитку Чорномор-
ського суднобудівного заводу в другій поло-
вині ХХ ст. (1947-1997 рр.). У цей час були збу-
довані унікальні військові, цивільні, науково-
дослідницькі кораблі, про які не згадувалося 
раніше через цензуру. Спеціальний нарис від-
ведений людям – творцям кораблів. Особливо 
цінним є перелік головних кораблів, побудо-
ваних на цьому заводі, а також таблиці про кі-
лькість суден різних класів, створених з поча-
тку заснування до 1997 р. [31, с. 384-392]. Ав-
тори книги не забули і про своїх попередників, 
які писали про історію миколаївського судно-
будування. Їх роботи використані та перерахо-
вані у списку літератури [31, с. 393-396]. Друга 
– праця директора Чорноморського суднобу-
дівного заводу Ю. Макарова «Авіаносець» [26] 
– ніби поєднує спогади та наукове досліджен-
ня про найбільш важливі події, факти, 
пов’язані з будівництвом цих могутніх кораб-
лів. 

Безсумнівний інтерес викликають довідко-
ві видання, що вийшли останнього часу про 
Миколаївщину. Так, енциклопедичний слов-
ник «Миколаївці» містить дві тисячі персона-
лій, тисячу п’ятсот портретів та ілюстрацій, 
присвячених історії суднобудування, життю 
видатних корабелів нашого краю [28]. 

На початку XXI ст. пошуки нових акцентів у 
визначенні та поглибленні досліджень з виро-
бничої проблематики Миколаєва спостеріга-
ються у роботах В. Бабича [5]. Інженер-
суднобудівник здійснив викладення матеріалу 
на підставі порівняння статистичних даних 
довідникових видань провідних військово-
морських держав світу, які наочно перекону-
ють – миколаївські підприємства мали матері-
ально-технічну базу для створення унікальних 
кораблів. 

Певні аспекти теми поглиблено у моногра-
фії авторки представленої статті [33]. Компле-
ксний аналіз і сучасна методологія досліджен-
ня дозволили виявити рівень включення суд-
нобудівних підприємств Миколаєва у наявний 
виробничий комплекс держави на певних 
проміжках часу.  

Таким чином, системний аналіз літератури 
з проблем історії кораблебудування на Мико-
лаївщині дозволяє зробити висновок про зна-

чну роботу, виконану дослідниками з метою 
зібрання й узагальнення інформації, введення 
до наукового обігу як опублікованих першо-
джерел, так і архівних матеріалів. У той же час 
нагальною залишається необхідність подаль-
шого продовження дослідження історії Мико-
лаєва, як центру суднобудування України. 
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The paper deals with a historiographic analysis of a wide range of works, which show the history of formation and develop-
ment of Mykolayiv as a center of shipbuilding. The problematic-chronological principles of the statement of the material allow 
the author to draw attention to the historiographic works of the researchers of the second half of the 19th – beginning of the 21st 
cent. 

In order to expand the scientific background, there is an appeal to the works of the researchers who had no direct links with 
Mykolayiv. However, in their work, the production orientation of the city is clarified and a certain source basis for Mykolayiv 
local lore researches is created. The focus is on the works where the production activity of certain shipyards became a priority. 

Researchers of the second half of the 19th – early 20th cent. F. Veselago, P. Belavenets, S. Ogorodnikov, E. Arens in their works 
initiated the problem-methodological principles of presenting of the material on the history of shipbuilding, which allow elabo-
rating certain stages of the development of the industry in Mykolayiv. 

A separate part of the paper represents the works of the local lore researches of the Soviet period. Attention is paid to the 
main goal of the study, that is, the efficiency of the shipyards in the building of a military fleet. The works of A. Zhuravel, R. Kats, 
O. Zlatopolska, A. Smirnov, V. Guiwan, P. Vyborny, L. Kucherenko, A. Malyarchuk, devoted to the history of establishing and devel-
oping of certain shipbuilding plants are analyzed. 
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elicit the works of the most prolific researchers in whose works on the certain stages of the city development, both generalization, 
and distinction of the peculiarities of the development of the shipyards occurred. 

The materials given by local lore researches allow asserting that Mykolayiv enterprises had the whole complex of material, 
technical and personnel backgrounds for the creation of unique vessels. 
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У статті проаналізовано державну політику у сфері формування історичного наратива в українсько-

му суспільстві через творення нових місць пам’яті, зокрема вказано на особливості дій адміністрацій пре-
зидентів України В. Ющенка та В. Януковича. Охарактеризовано місцеві регіональні та національні особ-
ливості творення місць пам’яті, які виражалися у будівництві пам’ятників, меморіальних комплексів, 
меморіальних знаків. Вказано на жанрові особливості пам’ятників, котрі слугували засобом психологічно-
го впливу на пересічних мешканців держави та виступали складовою сприйняття певних історичних по-
дій і формування свідомості. Провідною тезою статті виступає обґрунтування маніпулятивності дій 
адміністрацій президентів України, регіональної влади й окремих політиків у творенні нових місць 
пам’яті пов’язаних з історією ОУН, УПА та АК з метою підняття власного виборчого рейтингу, політич-
ною та ідеологічною орієнтацією.  

Ключові слова: ОУН, УПА, АК, українсько-польське протистояння, національна пам’ять, місця пам’яті 
 
Пам’ятко-меморіальні комплекси виступа-

ють матеріальним місцем пам’яті, що відобра-
жає соціальні та колективні інтерпретації ми-
нулого. З’явившись як продукти бачення ми-
нулого, вони впливали на історичну/націо-
нальну пам’ять і свідомість відвідувачів та ін-
ших людей, які ознайомлювалися з інформаці-
єю про ці місця пам’яті через Інтернет, ЗМІ, 
розмови з іншими людьми. Пам’ятники та ме-
моріали включалися владою до туристичних 
маршрутів, слугували місцями громадських 
зібрань. Як наслідок, вони виступали важли-
вими засобами передачі певних версій історій, 
а через них – виражали політику пам’яті та 
формували/деформували свідомість населен-
ня. З іншого боку, пам’ятники та меморіали 
ставали частиною культурно-політичного 
процесу заснування традиції, сприяючи суспі-
льним групам у розбудові традицій, поміщаю-
чи у них самих себе [27]. 

Мета статті – на основі символічного марку-
вання простору в Україні розкрити процес тво-
рення місць пам’яті українського визвольного 
руху та Армії крайової (АК), основою якого пос-

лужило політичні орієнтації владних еліт.  
Процес творення місць пам’яті про україн-

ський визвольний рух набув розмаху на поча-
тку 1990-х років, набравши як персоніфікова-
ного, так і збірного характеру. У пам’ятниково-
меморіальному просторі України з’явилися 
численні хрести загиблим членам ОУН і воя-
кам УПА [40, с. 555]. Через недостатнє фінансу-
вання й ідеологічні перепони пам’ятні хрести 
та знаки встановлювалися самовільно без уз-
годження з офіційною владою. Нерідко пам’ят-
ники радянським солдатам перетворювали на 
кургани «Борцям за волю України» з націона-
льною символікою [15, с. 28].  

Пам’ятниково-меморіальний простір прис-
вячений українському визвольному рухові, 
набув звучання за президентства В. Ющенка. 
Піонером, як і лідером в утвердженні літопису 
ОУН та УПА, стали західні регіони України, в 
яких споруджено найбільшу кількість таких 
пам’ятників і меморіалів. Переважну кількість 
персоніфікованих пам’ятників присвячено 
С. Бандері. Характерно, що пам’ятники Провід-
никові ОУН, подібно як й іншим відомим пос-
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татям українських націоналістів, відсутні у 
Центральній і Східній Україні. Пропагування 
культу Провідника ОУН виражалося у мону-
ментальній скульптурі, приуроченої до місць 
життя та діяльності Провідника й ювілейних 
дат УПА, які мав символізувати С. Бандера. 
Пам’ятники С. Бандері таким чином увібрали 
збірний образ, репрезентуючи, з одного боку, 
увесь український визвольний рух, з іншого – 
виступаючи гротескним символом звитяги 
українських націоналістів. Вказані пам’ятники 
були відкриті переважно на Заході (Івано-
Франківська, Рівненська, Тернопільська, 
Львівська області). Поштовхом до будівництва 
пам’ятників на Прикарпатті стало проголо-
шення 2008 р. роком С. Бандери [12, с. 20]. Зна-
ковим монументом для Івано-Франківська 
став відкритий 1 січня 2009 р. пам’ятник 
С. Бандері разом з Музеєм визвольних змагань 
(площею понад 500 кв. метрів) з експозицією 
портретів і світлин бійців УПА [41].  

На честь 100-річчя від дня народження 
Провідника ОУН у с. Грабівка Калуського ра-
йону 12 жовтня 2008 р. відкрито пам’ятник, 
що побудований при фінансовій підтримці 
уродженця села, народного депутата України 
від НУНС З. Шкутяка [7]. Бронзові та гранітні 
погруддя було відкрито у селах Микитин-
ці [26] та Узин (2007) [11], у м. Городенка 
(2008) [31] Івано-Франківської області. На свя-
то Вознесіння 2010 р. у с. Підпечарах освятили 
величний пам’ятник на честь Андрія та Степа-
на Бандерів, а ще раніше, у жовтні 2008 р., в 
Івано-Франківську встановили меморіальну 
дошку на честь їхнього сина та брата Василя. 
На родинній могилі Ґадзінських-Бандерів 
(старий цвинтар Старого Угринова) у вересні 
2007 р. урочисто відкрили пам’ятну стелу [34, 
с. 364].  

Єдиним пам’ятник С. Бандері на Рівненщині 
упродовж означуваного періоду було відкрито 
21 жовтня 2012 р. у м. Здолбунів [32]. У 
м. Тернополі пам’ятник встановлено з нагоди 
100-річчя від дня його народження. За кошти 
приватних підприємців області було встанов-
лено 15 жовтня 2007 р. пам’ятник у 
м. Бучачі [39]. Пам’ятники Провідникові ОУН 
також споруджені у смт. Підволочиськ (2006), 
м. Заліщики (2006), с. Струсові (2009) [36], 
м. Кременець (2011) [38], м. Чортків 
(2013) [37] Тернопільської обл.  

Довго обговорювалася концепція пам’ят-
ника С. Бандері у Львові, який крім погруддя 
мав включати 30-метрову тріумфальну арку 
на 4 колонах – тризуб з рельєфами та тріумфа-
льна арка на чотирьох опорах, кожна з яких 

символізує державотворчі віхи української 
історії: Київської Русі та Галицько-Волинської 
держави; період козацтва; Українську Народну 
Республіку та Західноукраїнську Народну Рес-
публіку; сучасну незалежну Україну [30]. Кри-
тики спорудження пам’ятника зауважували, 
що монумент витриманий у стилі радянського 
будівництва та відображає тоталітарне мину-
ле ОУН; нібито бракувало ще одного пілона, 
який мав би символізувати боротьбу ОУН та 
УПА [1]. Окрім Львова пам’ятники С. Бандері 
були відкриті у містах Старий Самбір (2008), 
Трускавець (2010) [20], Самбір (2011), Великі 
Мости (2012), Сколе (2012) [11], Турка 
(2012) [2], селах Великосілки, Горішнє (2011).  

Рух з монументального увічнення постаті 
Р. Шухевича охопив пам’ятні місця, пов’язані з 
його родинними зв’язками та життєдіяльніс-
тю. Поштовхом до героїзації культу генерала 
УПА сприяли сенсаційна знахідка 13 жовтня 
2005 р. нібито останків Р. Шухевича поблизу 
с. Гуків Чемеровецького району, де згодом бу-
ло встановлено трьохметровий базальтовий 
хрест. Критики спорудження пам’ятного знаку 
зауважують, що заяви про сенсаційне знай-
дення решток тіла Р. Шухевича були здійснені 
напередодні Помаранчевої революції (1 груд-
ня 2004 р.) і виходили із розрахунку прислу-
житися колишнього голови СБУ І. Смєшка пе-
ред майже новим президентом В. Ющенком і 
громадськістю [9, с. 335].  

Центром пам’ятково-меморіального будів-
ництва, присвяченому генералові УПА, висту-
пило Прикарпаття. 2009 р. неподалік 
с. Бубнище, де у 1925 р. Р. Шухевич встановив 
синьо-жовтий прапор, було встановлено пог-
руддя та меморіальну таблицю. 2007 р. за уча-
сті освітянської й культурної громади та мо-
лоді Покуття відбулося встановлення худож-
ньо-меморіальних знаків Р. Шухевичу в Горо-
денці на вулиці його імені та на фасаді музею 
історії у Коломиї. У величний національно-
патріотичний здвиг на Гуцульщині перетво-
рилося відкриття погруддя Р. Шухевича у 
с. Тюдів Косівського району в 2010 р. На цих 
творах монументального мистецтва Тарас Чу-
принка зображений переважно без кашкета, 
що підкреслює мужність, жертовність, незла-
мність людини-державника та вояка, що несе 
тягар відповідальності за долю нації [34, 
с. 364].  

Місцеві органи влади та громадськість на-
магалися вшанувати пам’ять інших очільників 
визвольного руху. На громадські пожертви 
було споруджено бронзовий барельєф фунда-
тору ОУН Є. Коновальцю в Івано-Франківську 
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(2005), монумент речнику українського націо-
налізму С. Ленкавського у приміському 
с. Угорники (2010) [13]. Прообразом відкрито-
го у січні 2008 р. у Коломиї пам’ятника борцям 
за незалежну Україну став легендарний со-
тенний УПА М. Симчич, що відбув 33 роки в 
радянських концтаборах. Спорудження 
пам’ятника ініціював і спонсорував Герой 
України В. Ткачук. Пам’ятні знаки командиру 
«Карпатської Січі» М. Колодзінському спору-
джено на Закарпатті (2012). Відкривалися та-
кож пам’ятні дошки воякам УПА, серед них 
М. Макаруку в м. Дубні (2012) [25]. Непобор-
ність людського духу символізує погруддя 
К. Мандрик-Куйбіди у Болехові (2005), котра 
відбула десять років сталінських таборів. Його 
автори В. Яриш й О. Скоп відтворили образ ге-
роїні, що поєднує риси 17-річної зв’язкової 
УПА й поетеси, яка зуміла передати велич пов-
станської звитяги [34, с. 365].  

На території західних областей України та-
кож відновлювалися та відкривалися пам’ятні 
хрести та кургани «Борцям за волю України», 
які були зруйновані у радянську добу. Біль-
шість з них встановлено без погодження з 
державними органами влади, а тому не внесе-
но до Державного реєстру нерухомих пам’я-
ток. У с. Антонівка Тернопільської області було 
встановлено пам’ятний знак на місці перебу-
вання штабу УПА на чолі з Р. Шухевичем [18, 
с. 226]. Поблизу Кременця у навколишніх лісах 
вдалося виявити місце двох штабів УПА, на 
місці яких відбудовані окремі споруди, встано-
влені пам’ятні знаки, а за кілька кілометрів від 
Слов’ятина, на місці підстаршинської школи 
УПА (1943-1944) організовано музей ОУН та 
УПА [22, с. 11].  

На честь 70-річчя УПА Дубенська міська ра-
да відкрила пам’ятну скульптуру Богородиці 
(2012) [3]. Протягом 2002-2008 рр. завершено-
го вигляду набув меморіальний комплекс 
«Борцям за волю України» у м. Любомлі Во-
линської області, який споруджено за підтри-
мки Голови обласної організації Української 
народної партії Б. Загреви [5]. Аналогічна ску-
льптурна композиція встановлена у 
с. Розточки Івано-Франківської області (2013). 
Під фігурою Богоматері зображено Архангела 
Михаїла, який в одній руці тримає меч, а у дру-
гій – Герб України. Ці два символи візуалізу-
ють героїчну боротьбу вояків УПА. На місці 
захоронення вояків УПА у смт. Славське 
2010 р. була створена архітектурна компози-
ція у вигляді стилізованої каплички з іменами 
українських героїв-націоналістів на стінах, у 
центрі якої – бронзова чаша із символічним 

вічним вогнем [14, с. 8].  
Звитягу українських повстанців у Львові 

увічнює Стіна Пам’яті вояків УПА (зображені 
відзнаки УПА), яку споруджено на частині так 
званого Марсового поля на Личаківському 
цвинтарі, де після Другої світової війни похо-
вано кількасот загиблих солдат та офіцерів 
силових структур СРСР. 21 листопада 2008 р. у 
центральну крипту меморіалу перепоховали 
останки невідомого воїна УПА (псевдо – Гор-
дий) з с. Містковичі Самбірського району. На 
могилі встановлено скульптуру Архистратига 
Михаїла з мечем [24].  

Поштовхом до будівництва пам’ятних зна-
ків українсько-польського збройного проти-
стояння у роки Другого світової війни послу-
жило започатковане В. Ющенком українсько-
польське примирення, яке відобразилося на 
будівництві нових меморіалів, що вшановують 
жертв з обох сторін. Аналіз пам’ятників, прис-
вячених українсько-польській комуніка-
ції/протистоянню/співпраці, відображає ви-
нятково трагічний характер відносин між 
українцями та поляками напередодні й у роки 
Другої світової війни. Представники польської 
влади намагалися у пам’яткоохоронній роботі 
акцентувати увагу на злодіяннях відділів УПА 
на Волині у 1943 р. Частина польських пам’ят-
них знаків на Волині й у Львівській області ві-
дкрита з порушеннями українського законо-
давства (без археологічних ексгумацій), нерід-
ко за усною домовленістю представниками 
української та польської влади [23]. Зокрема, 
належно не оформлено документи щодо спо-
рудження у с. Гута-Пеняцька Бродівського ра-
йону Львівської області пам’ятного знаку у 
вигляді хреста на честь загиблих польських 
мешканців села у ході нацистської операції. На 
відкритті меморіалу 28 лютого 2009 р. 
В. Ющенко наголосив на необхідності прими-
рення між двома народами [4]. Подібні акції 
можна пояснити лише бажанням В. Ющенка та 
його оточення знайти підтримку щодо євроін-
теграційного курсу у сусідній Польщі. Контра-
версійного значення набув пам’ятник смт. Під-
камінь Львівської області, який за кошти гро-
мадських організацій Республіки Польща (РП) 
увічнював поляків, які загинули у 1944 р. [29]. 
Зрозуміло, що такі заходи викликали невдово-
лення частини громадсько-політичних діячів 
області, зокрема представників ВО «Свобода», 
які апелювали до центральної та львівської 
влади про те, що польська сторона блокує 
встановлення аналогічних пам’ятників воякам 
УПА у Надсянні.  

Лише після складних і довготривалих пере-
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говорів на центральному та регіональному 
рівнях досягнуто згоди про спорудження ме-
моріалу у с. Павлокомі (Республіка Польща) на 
пошану загиблих українців у березні 1944 р. в 
ході нападу польських збройних загонів. На 
відкритті меморіалу 13 травня 2006 р. у 
с. Павлокомі Президент України В. Ющенко у 
своєму виступі висловив переконання, що ця 
зустріч, попри минулу трагедію, стане взірцем 
для Європи та започаткує нову добу у взаєми-
нах між обома державами та народами [16]. 
Натомість Президент РП Л. Качинський вва-
жав, що зустріч у с. Павлокомі відбулася задля 
того, щоб «разом віддати шану українським та 
польським жертвам минулих років». Чи не то-
му окремі журналісти потрактували, що поль-
ський президент фактично «не помітив» того, 
що цей захід було присвячено вшануванню 
пам’яті українських жертв, відтак виявив не-
повагу до України [17]. Відтак надпис двома 
мовами на монументі містив компроміс: «Віч-
на пам’ять 366 жертвам трагічно загиблих 
13 березня 1945 року в селі Павлокомі», і не 
зазначав хто ж насправді є винуватцем цієї 
трагедії. Жодним словом не було згадано про 
вояків АК, які у цей час здійснювали напади на 
села, де домінувало українське населення [8, 
с. 254].  

Чимало дискусій викликала ексгумація влі-
тку 2008 р. останків понад 200 поляків, вбитих, 
за попередніми оцінками експедицією 
Л. Попека, упівцями у серпні 1943 р. у 
с. Острівці Волинської області. Польське радіо 
повідомило про розкопки та знайдені сотні 
останків малих дітей – до 6 років і 50 дітей – до 
12 років. Решта скелетів, за припущенням по-
ляків, належала їхнім матерям [19]. Для 
з’ясування результатів розкопок у Львові було 
створено комісію, яка заявила, що кількість 
віднайдених останків польські археологи за-
вищили удвічі. У відповідь поляки відмовили-
ся підписувати створений комісією акт, в яко-
му фіксували останки 136 знайдених осіб. 
Польські археологи продовжували наполягати 
на віднайдені ними останків 261 особи [35]. 
Надалі у польських ЗМІ кількість жертв про-
довжувала зростати: від 300 до 500, а згодом – 
понад тисячу й аж до 1800. На думку депутата 
Львівської облради (ВО «Свобода») О. Козака, 
президент Б. Коморовський напередодні жов-
тневих виборів до Сейму прагнув відібрати у 
Л. Качинського голоси крайніх правих [21]. За 
дорученням Президента України з державного 
бюджету було виділено кошти для облашту-
вання кладовища у цьому селі [28]. Польська 
сторона, як правило, не виділяла кошти на 

аналогічні цілі у своїй країні.  
Прагнучи не загострювати взаємовідноси-

ни з РП, місцева українська влада Волинської 
та Рівненської областей не форсувала 
пам’яткоохоронні заходи як щодо вшанування 
пам’яті поляків, так і українців, які загинули 
1942-1944 рр.  

На відкриті пам’ятного знаку 14 жовтня 
2011 р. 73 загиблим українцям у с. Гончий Брід 
Волинської області влада уникла конкретиза-
ції – не вказала причини загибелі українців. 
Натомість було уникнуто провокативних слів 
«замордовані», «бандити», які нерідко вжива-
ли представники польської влади та науки, 
характеризуючи українське підпілля [33]. 
Аналогічну ціль переслідувала влада та місцеві 
еліти (прагнучи збільшити електоральний 
рейтинг), коли відкривала меморіал у вигляді 
пам’ятного обеліска у с. Красному Саді Волин-
ської області (2012) [6] на честь загиблих 104 
мешканці села. Характерно, що на меморіалі 
конкретизовано від кого загинули мешканці 
села – нацистських і польських військовиків. 
Обеліск встановлено за кошти державного, 
обласного та районного бюджетів, а також ме-
ценатів. З цією ж метою відкрито пам’ятник у 
с. Охнівка Володимир-Волинського району 
1 квітня 2013 р. у пам’ять 120 загиблим украї-
нцям. Вважаємо, що кількість відкритих 
пам’ятників українцям у цьому регіоні була 
невеликою та не відповідала суспільним на-
строям населення.  

Підсумовуючи варто наголосити, що украї-
нська влада протягом 2005-2014 рр. неквалі-
фіковано підходила до формування місць 
пам’яті. Владні еліти маніпулювали інформа-
цією та жертвами українсько-польського 
збройного протистояння у роки Другої світо-
вої війни. Спочатку це виражалася в євроінте-
граційних прагненнях адміністрації В. Ющен-
ка, яка, орієнтуючись на підтримку Республіки 
Польща, нехтували/жертвувала об’єктивним 
висвітленням ролі та значення ОУН та УПА у 
Другій світовій війні. Натомість адміністрація 
В. Януковича навмисно підтримували будів-
ництво пам’ятників, які б засвідчували, на їх 
переконання, злочини вояків УПА у роки Дру-
гої світової війни, задля політичної орієнтації 
на ідеологічних прибічників в Україні та Росій-
ську Федерацію.  
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Popovych Oleksiy 
 

The UPA against the AK in Monuments, Memorial Complexes, Burial Places (2005-2014) 
 

The paper analyzes the state policy in the sphere of historical narration formation in Ukrainian society through the creation 
of new memorial places, in particular, the peculiarities of the actions of the Presidential Administrations of the presidents of 
Ukraine V. Yushchenko and V. Yanukovych are mentioned. The local regional and national peculiarities of memorial places crea-
tion, which were expressed in the construction of monuments, memorial complexes and memorial symbols, are characterized. 
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The genre features of the monuments, which served as the means of psychological influence on common people of the state, and 
were pointed out as the part of certain historical events perception and ideology formation. The main idea of the paper is the 
substantiation of the manipulative actions of the Presidential Administrations of the presidents of Ukraine, regional authorities 
and individual politicians in the creation of new memorial places related to the history of the OUN, the UPA and the AK in order 
to raise their own electoral rating by political and ideological orientation. 

The paper also states that the monumental-memorial space, dedicated to the Ukrainian liberation movement, became mean-
ingful at Viktor Yushchenko’s presidency. The initiator, as well as the leader in the establishment of the chronicles of the OUN and 
the UPA, became the western regions of Ukraine, in which the largest number of such monuments and memorials was built. The 
motive for the construction of memorable signs of Ukrainian-Polish military confrontation during World War II was Ukrainian-
Polish reconciliation started by V. Yushchenko and initiated the creation of new memorials commemorating the victims on both 
sides. The analysis of the monuments dedicated to Ukrainian-Polish communication/confrontation/cooperation reflects the ex-
ceptionally tragic nature of relations between Ukrainians and Poles before and during World War II. 

The findings and argument of the paper have expanded the conceptual and methodological principles of analysis of Ukrain-
ian liberation movement image/conception theory formation in the middle of the 20th century as an integral part of na-
tional/historical memory. 

Keywords: OUN, UPA, AK, Ukrainian-Polish confrontation, national memory, memorial places 
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