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АРХЕОЛОГІЯ

УДК [904.2 : 666.11] (477-25) «653»
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У статті висвітлюються результати реставраційних досліджень п’яти скляних кубків, виявлених у
похованнях під час археологічних розкопок на території Національного заповідника «Софія Київська» у
2014 р. Аналізується склад скляних кубків, відновлюється їх повна форма та пропонується інтерпретація
археологічного контексту виробів зі скла.
Ключові слова: Софія Київська, реставрація, археологічне скло, скляний кубок, поховання

Одним з актуальних завдань сучасної медієвістики варто назвати поглиблення джерелознавчих досліджень, спрямованих на залучення якомога ширшого спектру різноманітних
джерел до наукових студій, як писемних, так і
матеріальних, причому з максимально можливим вилученням закладеної у них історичної
інформації. Сказане справедливе до тих галузей медієвістики, які в основу власних студій
покладають вивчення матеріального світу, що
оточує середньовічну людину, на підставі чого,
звісно ж, із залученням широкого кола інших
джерел, дослідник намагається окреслити
окремі моменти її повсякденності, що безперечно впливала на формування її світосприйняття та світобачення середньовічного суспільства. Такий підхід, у кінцевому результаті,
допоможе вченому здійснити більш наближену до об’єктивності, наскільки це можливо,
реконструкцію середньовічної суспільної ментальності, економічних відносин, торгівельних
зв’язків тощо, що дозволить краще зрозуміти
хід історичних процесів у ці та наступні історичні періоди історії суспільства та країни.
Значну допомогу у вирішенні окреслених
вище завдань, що лежать у сфері наукового
зацікавлення науки археології, саме існування
якої безпосередньо пов’язане з пошуком і вивченням матеріальних джерел, надають передреставраційні (консерваційні) та реставра-

ційні дослідження, дуже тісно пов’язані з точними науками. Отримані під час реставрації
відомості дозволяють не просто відтворити
цілу форму зруйнованого предмету, але й
встановити особливості його складу, специфіку функціонування, характер пошкоджень,
особливості подальшого використання, причини руйнування тощо. Ця інформація уточнює знання щодо можливого функціонального
призначення археологічної знахідки, хронологічних і географічних меж її походження тощо.
Саме такі дослідження були здійснені нами
під час реставрації п’яти скляних кубків, виявлених під час розкопок спільної археологічної
експедиції Інституту археології Національної
академії наук України та Національного заповідника «Софія Київська» у 2014 р., що здійснювались на території останнього – у північно-західній частині колишнього митрополичого саду. Виявлені під час цих археологічних
досліджень знахідки зберігаються у науковофондовому відділі Національного заповідника
«Софія Київська». Для впевненої ідентифікації
кубків у подальшому ми вказуватимемо номер
науково-допоміжного фонду (НДФ), наданий
кожному предмету на момент надходження до
фондів. Це дозволить іншим вченим без
ускладнень віднайти потрібний кубок, який
після завершення реставраційних робіт буде
знову переданий з науково-реставраційної
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майстерні до фондової збірки, проте вже як
предмет основного фонду зберігання.
Територія, з якої походять знахідки, раніше
вже досліджувалась археологами – у 19091910 рр., експедицією Імператорської археологічної комісії на чолі з Д. Мілєєвим. Під час цих
досліджень були розкопані залишки фундаментів мурованої церкви ХІ ст., а також доволі великий християнський некрополь довкола неї,
що дослідники датують у межах ХІ-ХІІІ ст. [1; 5,
с. 226-232]. Археологічні розкопки 2014 р. мали
на меті дослідити залишки пізнішої прибудови
біля південної стіни розкопаного Д. Мілєєвим
храму; ця прибудова не була вивчена під час
робіт 1909-1910 рр. [2]. Також до площі розкопу
потрапила низка поховань, що примикала до
південної стіни церкви ХІ ст. й означеної прибудови ХІІ ст. (?). Матеріали, отримані під час
цих археологічних вишукувань потребують
додаткових хіміко-технологічних досліджень
розчинів, вивчення антропологічного матеріалу, а також фотограмметричного з’ясування
планіграфії пам’ятки та її стратиграфії. Результати цих досліджень, у майбутньому, планується викласти в інших публікаціях і підсумковій
монографії, у написанні якої прислужаться
здійснені нами реставраційні дослідження цих
п’яти скляних кубків.
Під час археологічних розкопок 2014 р. скло
надходило до науково-реставраційної майстерні безпосередньо з розкопу з монолітом ґрунту, адже предмети перебували у надзвичайно
незадовільному стані, були розбиті на багато
дрібних фрагментів, уражені наскрізною корозією (НДФ 5804) та вкриті іризаційною кіркою
різної потужності, тому потребували оперативного консерваційного втручання. Превентивні консерваційні заходи передбачали, окрім
попередньої фотофіксації, просякання пошкодженого наскрізною корозією скла разом із
монолітом ґрунту 5-10% розчином Paraloid B72 в етилацетаті (НДФ 5804, НДФ 5802,
НДФ 5803). Після цього з вийнятих із ґрунту
фрагментів скла за допомогою леза й очного
скальпеля видалялися поверхневі забруднення, що надавало можливість отримати фрагменти достатньої міцності для подальшої реставрації повної форми виробу. У контексті визначення методики реставрації кожного предмета були здійснені попередні типологічні
дослідження для визначення ближчих аналогій, а також проведені хімічні аналізи кожного
кубку й, у трьох випадках, оточуючого ґрунту.
Хімічні дослідження здійснювались у двох
наукових установах: реставраційному центрі
Пранаса Гудіноса (м. Вільно, Литва) та Інсти-

туті геологічних наук Національної академії
наук України (м. Київ, Україна). У реставраційному центрі Пранаса Гудіноса було виконано
оптичну мікроскопію, вимірювання рН поверхні скла та ґрунту з розкопу, ІК-спектральний
аналіз, растроелектродисперсну мікроскопію /
енергодисперсійну рентгенівську спектроскопію РЕМ/ЕДРС (SEM/EDX). Під час досліджень
Інституті геологічних наук застосовувався
рентгеноспектральний електронно-зондовий
мікроаналіз за допомогою растрового електронного мікроскопа GSM-6490 LV та інтоіспектр-спектрометра. Увесь цей комплекс заходів був необхідний для вироблення оптимальних методів реставрації кожного предмета.
У типологічному плані п’ять скляних кубків
можна розділити на три основні групи. До
першої відносимо два воронкоподібні (або конусоподібні) кубки з нестійким денцем
(НДФ 5800 та НДФ 5801), до другої – воронкоподібний кубок (чарочку) зі стійким увігнутим
денцем (НДФ 5804), до третьої – два воронкоподібні кубки з піддоном (НДФ 5802 та
НДФ 5803) [11, с. 37-41; 9, с. 102].
Воронкоподібна посудина з гострим денцем № 1 (НДФ 5801). Предмет був виявлений
у заповненні ями поховання (№ 28), праворуч
біля ніг кістяка, орієнтованого головою на південний захід [2, арк. 33-34]. Кубок перебував у
руйнованому стані, він складався з сорока
трьох різних за розмірами вкритих білуватолазурною іризаційною кіркою фрагментів, поверхня яких мала відколи, каверни та мікротріщини. У центральній частині були наявні
втрати (5-7%), присутні також біля вінця (до
3%). Проте всі ці обставини не завадили повній реконструкції форми скляного кубку.
Для здійснення реставрації кубку оригінальні фрагменти було склеєно 25% розчином
клею ПВБ (к) у спирті. Місця втрат доповнювались за допомогою двокомпонентної епоксидної смоли Araldite 2020, для чого на місця
втрат накладались аркуші паперу, куди переносились контури втраченої частини. Кальки
накладались на ПВХ плівку та виготовлялись
шаблони для доливок з Araldite 2020, які наклеювались на місця втрат гумовим клеєм.
Для герметизації краї ПВХ-плівки вкривались
двокомпонентною
силіконовою
масою
Platinum 30 (A/B). У місцях втрат були виконані доливки з Araldite 2020, після чого ПВХплівка та силіконове покриття демонтувались,
а далі здійснювалась абразивна обробка поверхні доливки за допомогою бормашини з колами-насадками з наждачного паперу. Після
завершення всіх процедур поверхня кубку бу-
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ла вкрита акриловим лаком «Renesans».
Кубок (іл. 1) має висоту у 13,5 см, в основі
знаходиться конусоподібне денце з відколом у
районі завершення, вгорі – широке пряме вінце діаметром 10 см з невеликим валиком по
краю. На поверхні виконано рельєфний хвилястий спіралеподібний орнамент, спіраль має
напрямок від денця до вінця. Скло прозоре
жовтувато-зеленуватого кольору, у товщі
скляної маси спостерігаються повітряні бульбашки. Верхній шар іризований, він білесувато-прозорий.
У результаті проведених досліджень у реставраційному центрі Пранаса Гудіноса було
визначено, що рН оточуючого кубок ґрунту
(лес з домішками будівельного сміття та вкрапленнями речовин рослинного походження) у
похованні № 28 дорівнює 7,64-7,82. ІКспектральний аналіз вказав на присутність у
складі лужного ґрунту карбонатно-силікатних
сполук, що призвело до корозії поверхні скляного виробу завдяки процесу лужного гідролізу. рН іризованого шару скла – 6,53-6,52.
Було визначено елементарний склад іризованого:
Name
Spectrum 1
Spectrum 2
Spectrum 3

C
10,7
9,4
9,6

O
43,6
41,3
40

Al
0,4
0,4
0,4

Si
21,2
22,4
22,5

K
8,1
9,1
9,1

Ca
0,4
0,5
0,4

Pb
15,7
17,0
17,0

та неіризованого скла:
Name
Spectrum 1
Spectrum 2
Spectrum 1
Spectrum 2

C
9,2
7,4
Cl
0,6
0,5

O
48,4
49,4
K
1,1
1,2

Mg
0,5
O,5
Ca
4,3
4,2

Al
3,8
4,6
Ti
0,2
0,2

Si
14,5
17,4
Fe
1,9
2,4

P
2,3
1,7
Pb
13,1
9,9

За результатами досліджень Інституту геологічних наук вміст основних елементів виглядає таким чином:
Spectrum 1.1.
Mean
Spectrum 2.1.
Mean
Spectrum 2.2.
Mean

Si
49.15

K
17,21

Pb
33,64

Total
100,00

24,76

11,06

4,65

59,62

22,98

14,28

31,23

31,51

Розподіл за основними сполуками виглядає
так:
Element
%
Si K
KK
Pb M
O
Totals

Weight
%
23.23
13,89
31,17
31,71
100.00

Atomic
%
24.95
10,72
4,54
59,79

Compd
%
49.69
16,74
33,58

Formula
SiO2
K2O
PbО

Отриманні під час хімічних досліджень ре-

зультати свідчать про те, що скляна матриця
складається зі свинцево-калієвого скла. У
складі іризованого скла присутні невеликі домішки Mg, P, Fe та порівняно велика кількість
Al, що, ймовірно, пов’язано з впливом ґрунту з
археологічного культурного шару.
Воронкоподібний кубок з гострим денцем № 2 (НДФ 5800). Предмет був виявлений
у заповненні ями поховання № 15, біля орієнтованого на північний захід кістяка [2, арк. 2728]. Кубок перебував у руйнованому стані, він
складався з двадцяти тонкостінних фрагментів сильно іризованого матового непрозорого
скла білого кольору (іл. 2). У похованні також
було знайдено два фрагменти товстостінного
скла жовто-зеленого кольору (іл. 2, вгорі), що
не належать цій посудині. На цей час здійснені
лише консерваційні заходи, наразі триває
процес реставрації. Проте наявні фрагменти
дозволяють точно встановити, що форма цього предмету аналогічна згаданій вище посудині (іл. 3).
Вивчення хімічного складу скла зразка
НДФ 5800, що здійснювалось в Інституті геологічних наук, дало таку картину розподілу за
основними елементами:
Spectrum 1.1.
Mean
Spectrum 2.1.
Mean
Spectrum 2.2.
Mean

Si
44.65

K
16,45

Pb
38,95

Total
100,00

23.95

11,27

5,63

59,16

20.85

13,66

36,16

29,34

За сполуками:
Element
Si K
KK
Pb M
O
Totals

Weight
%
20,88
14,67
34,97
29,48
100,00

Atomic
%
23,75
11,98
5,39
58,55

Compd
%
44,66
17,67
37,67

Formula
SiO2
K2O
PbO

Отже, у цьому випадку отриманні під час
хімічних досліджень результати свідчать також про те, що скляна матриця складається зі
свинцево-калієвого скла. Вміст PbО та К2О
майже однаковий, що, одночасно з однаковими розмірами та формою, може свідчити, що
обидва кубки з гострим дном вийшли з однієї
майстерні або, принаймні, з одного регіону у
близький час.
Воронкоподібні кубки з тонкого скла із тонким нестійким денцем, виготовлені шляхом
вільного дуття, висотою 13,5-14 см і діаметром
у 10-10,5 см по вінцю неодноразово траплялись серед знахідок у культурних шарах ХІІХІІІ ст. середньовічного Києва [4, с. 173], Новогрудка, Турова [11, с. 47-52] та Новгорода
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(фрагменти придонної частини) [11, с. 41-47],
хоча виробництво такого посуду почалося ще
в ХІ ст. [11, с. 54-55]. Щодо їх призначення висловлювались припущення про використання
як світильників, за зразком візантійських
ламп, що використовувались для освітлення
храмів [9, с. 102], а також у побуті для освітлення будинків [4, с. 175-176]. Варто також зауважити, що аналогічні за формою посудини
були знайдені під час розкопок поховальних
споруд поза межами Руси-України, зокрема у
похованнях №№ 577, 649 та 644 у Бірці, але
датуються вони ранішим часом – Х ст. [12; 15,
p. 97-98; 16, abb. 6, 8, 13, 15], а їхня форма дещо
відрізняється від виявлених у Києві кубків –
вони мають більш виражений перехід від широкої частини до вужчої, що притаманне воронкоподібним кубкам з Новгорода [11, с. 41-47].
Виявлені під час розкопок у Києві воронкоподібні кубки можуть датуватись у межах ХІІ –
першої половини ХІІІ ст., адже приблизно цим
часом датується супровідний матеріал у похованнях [2, арк. 27-28, 33-34].
Воронкоподібний кубок (чарочка) зі
стійким увігнутим денцем (НДФ 5804) [10].
Предмет зі скла світло-коричневого кольору
був знайдений у заповненні ями поховання
№ 41, кістяк з якого не досліджувався, позаяк
основна частина поховання розташовувалася
поза межами розкопу 2014 р. [2, арк. 41-42].
Посудина виявлена у зруйнованому стані
(іл. 4), вона складалась із тридцять одного різного за розмірами фрагменту, на поверхні
яких спостерігалися сліди руйнації та деформації скла внаслідок пошкоджень наскрізною
корозією. Для відновлення повної форми виробу фрагменти солей скла (силікатна основа
повністю зруйнована) були просякнуті 10%
розчином Poraloid B72 в етилацетаті. Видалені
з моноліту ґрунту оригінальні фрагменти було
склеєно 35% розчином клею ПВБ (к) в етиловому спирті, а місця втрат доповнювались за
допомогою Araldite 2020 тим же способом, що
й під час реконструкції двох змальованих вище конусоподібних кубків з гострим денцем.
Дослідження у реставраційному центрі
Праноса Гудіноса дозволило встановити, що
рН оточуючого ґрунту (лес з домішками будівельного сміття та вкрапленнями речовин рослинного походження) у похованні дорівнює
7,55-7,54. ІК-спектральний аналіз вказав на
присутність у складі лужного ґрунту карбонатно-силікатних сполук, що призвело до корозії
поверхні скляного виробу завдяки процесу
лужного гідролізу. рН іризованого шару скла –
6,38-6,33. SEM/EDX-дослідження визначили

елементарний склад скла, іризованого:
Name
Spectrum 1
Spectrum 2
Spectrum 3

C
5,6
7,5
8,6

O
52,9
43,7
57,2

Al
0,3
0,2
0,2

Si
22,8
22,6
17,2

K
1,2
8,5
5,2

P
-

Cl
-

Ca
-

P
6,6
0,7
6,0

Cl
1,0
0,9

Ca
0,6
7,9
26,4
7,4

Pb
17.0
17,5
11.5

та неіризованого:
Name
Spectrum 1
Spectrum 2
Spectrum 3
Spectrum 4

C
10,3
16,3
14,9
17,3

O
52,1
30,1
51,4
30,2

Al
0,9
0,4
0,2
0,8

Si
29,8
0,7
0,7
5,5

K
0,3
0,3

За результатами хімічних досліджень можемо дійти висновку, що скло переважно є силікатом свинцю з незначною часткою калію, а
на поверхні, як продукт іризації, утворився білий карбонат свинцю. У складі іризованого
скла присутні невеликі домішки P, Cl та Са що,
ймовірно, пов’язане з впливом ґрунту з археологічного культурного шару. Наскрізна корозія не дозволяє визначити початковий склад
елементів скляної матриці, але можна припустити, що цей предмет належить до виробів
свинцево-лужного
скла
Si-Pb–K
(пісок+свинець+зола з прерогативою К).
Здійснені реставраційні заходи дозволили
відновити майже повну форму кубку, яка має
висоту 12,5 см, діаметр денця – 4,2 см. На жаль,
вінце та частина тулубу були втрачені, що не
дозволяє впевнено їх відтворити (іл. 5). Проте
подібні вироби з пласким стійким денцем, які
виготовлялись тим же методом вільного видування, що й згадані вище гостродонні кубки,
тільки з однією відмінністю – заготовкою кілька разів торкались пласкої поверхні, неодноразово зустрічаються серед археологічних
знахідок на теренах середньовічної України ХІХІІІ ст., у тому числі й у Києві [11, с. 58]. Такий
тип скляного посуду з невеликими виступом
набув поширення від другої половини
ХІІ ст. [9, с. 102-103], який, вочевидь, варто визнати орієнтовним часом поховання небіжчика, у могилі якого була виявлена ця посудина;
археологічні дані не суперечать такому датуванню [2, арк. 41-42]. Завдяки стійкій формі
кубок міг використовуватись як світильник,
так і суто у побутових цілях.
Воронкоподібний кубок з піддоном № 1
(НДФ 5802). Предмет виявлений у заповненні
ями поховання № 27, у ногах небіжчика (нижня частина – біля лівої ноги, верхня – біля правої), покладання якого було зорієнтоване головою на південний захід [2, арк. 32]. Кубок
знайдений у зруйнованому стані, він складався з сорока восьми різних за розмірами фрагментів, на поверхні яких спостерігалися значні

Pb
6,2
33,3
5,5
30,4
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сліди руйнації та деформації скла, яке було сильно пошкоджене наскрізною корозією (іл. 6).
Мали місце втрати вінця (до 20%), тулубу
(60%) та денця (до 5%), які все ж не завадили
реконструкції повної форми предмету. Поверхня артефакту мала білувато-бежевий колір.
Під час здійснення реставраційних заходів
розчищені від консерваційного розчину й
окремих забруднень оригінальні фрагменти
були склеєні 30% розчином Polaroid B72 в ацетоні. За кресленням графічної реконструкції
кубку була відлита силіконова форма, на поверхню якої гумовим клеєм були наклеєні оригінальні склеєні фрагменти кубка. Далі на силіконову поверхню у місцях втрат був налитий
розчин двокомпонентної епоксидної смоли
Araldite 2020 і сухий пігмент фарби (білила
цинкові та вохра світла). Після видалення силіконової вставки здійснювалась абразивна
обробка поверхні доповнень за допомогою
бормашини з колами-насадками з наждачного
паперу, після чого поверхня була вкрита акриловим лаком «Renesans».
Кубок (іл. 7) має висоту 12,5 см, в основі
знаходиться ніжка-денце діаметром 3,1 см,
вгорі – широке пряме вінце діаметром 10 см.
Денце кругле, хвилеподібне, має вигляд стилізованої квітки (іл. 8). Від денця у напрямку вінця виконані рельєфні прикраси – «ребра», що
на 1,5 см не доходять до верхнього краю кубку.
У результаті досліджень проведених реставраційним центром Пранаса Гудіноса було визначено, що рН оточуючого ґрунту (лес з домішками будівельного сміття та вкрапленнями речовин рослинного походження) у похованні дорівнює 7,98-8,1. ІК-спектральний аналіз вказав на присутність у складі лужного
ґрунту карбонатно-силікатних сполук, що
призвело до корозії поверхні скляного виробу
завдяки процесу лужного гідролізу. рН іризованого шару скла – 6,53-6,52. SEM/EDXдослідження визначили елементарний склад
іризованого:
Name
Spectrum
Spectrum

C
12,5
Cl
0,7

O
41,9
Ca
3,5

Mg
0,5
Ti
0,3

Al
1,3
Fe
0,4

Si
10,2
Pb
25,6

P
3,1

Spectrum

C
14,4
Cl
1,5

O
29,6
Ca
5,1

Mg
Ti
0,2

Al
0,3
Fe
-

Si
1,4
Pb
42,1

P
5,1

Здійснені Інститутом геологічних наук дослідження дали наступний розподіл за основними елементами:

Al
2.22

Si
65,36

K
0,58

Ca
2,62

Pb
29,23

O
-

1.16

29,04

0,33

1,25

3,50

64,73

1,17

50,55

0,48

1,87

27,13

38,79

За основними елементами:
Element
Si K
Ca K
Pb M
O
Totals

Weight%
26.60
1.77
37.70
33.93
100.00

Atomic%
28.76
1.34
5.52
64.38

Compd%
56.92
2.47
40.61
-

Formula
SiO2
CaO
PbO

Отримані результати досліджень дозволили зробити висновок, що скло, ймовірно, є переважно силікатом свинцю, а на його поверхні,
як продукт іризації, утворився білий карбонат
свинцю.
Воронкоподібний кубок з піддоном № 2
(НДФ 5803). Виявлений у заповненні ями поховання № 29, в ногах кістяка, орієнтованого
головою на південь–південний захід [2,
арк. 35]. Кубок, як і в усіх інших випадках, був
знайдений у вкрай зруйнованому стані, він
складався з вісімдесяти двох різних за розмірами фрагментів, на поверхні яких спостерігаються значні сліди руйнації та деформації
скла, сильно пошкоджених наскрізною корозією. Наразі предмет перебуває на реставрації,
проте збережені фрагменти дозволяють встановити, що його форма (іл. 9) майже аналогічна посудині, що має номер НДФ 5802. У цього
кубка форма більш «аскетична»: відсутні рельєфні «ребра» та кільцева ніжка-піддон має
просту форму.
Відмінності полягають і в складі скла, який,
за результатами досліджень Інституту геологічних наук, має такий елементний склад:
Spectum 1.1.
Mean
Spectrum 2.1.
Mean
Spectrum 2.2.
Mean

Si
47.32

K
17.64

Pb
35.04

O
-

24.32

11.56

4.85

59.27

22.12

14.65

32.53

30.71

Розподіл за основними сполуками виглядає
таким чином:
Element

та неіризованого скла:
Name
Spectrum

Spectrum 1.1.
Mean
Spectrum 2.1.
Mean
Spectrum 2.2.
Mean

Si K
KK
Pb M
O
Totals

Weight
%
22.55
15.15
31.10
31.20
100.00

Atomic
%
24.40
11.78
4.56
59.26

Compd
%
48.25
18.25
33.50
-

Formula
SiO2
K2O
PbO

Отже, у цьому випадку отриманні під час
хімічних досліджень результати свідчать про
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те, що скляна матриця складається зі свинцево-калієвого скла, тож різна форма кубків і різний склад можуть свідчити про їх виготовлення у різних склоробних майстернях, або ж у
віддалений проміжок часу.
Воронкоподібні кубки з піддоном набули
широкого поширення на теренах середньовічної України, їх появу визначають другою третиною ХІІ ст., зустрічаються вони протягом
цього та наступного століть [9, с. 103; 11, с. 5859]. Значне розповсюдження подібного посуду
свідчить про їх поширення у побуті тогочасного населення. Визначення часу побутування
цих кубків дозволяє датувати поховання № 27
і № 29 у межах другої третини ХІІ – першої
третини ХІІІ ст.
Здійснені хімічні аналізи дозволили встановити, що чотири з п’яти кубків (НДФ 5800,
НДФ 5801, НДФ 5803, НДФ 5804) відносяться
до групи виробів з тонкого жовтуватого прозорого кремніє-свинцево-калієвого скла, а
один (НДФ 5802) – до свинцевого скла. Питання про місце виробництва посудин залишається відкритим і потребує проведення подальших досліджень з базами даних хімічного
складу скляних виробів країн середньовічної
Європи, а також проведення подальших аналізів археологічного скла з розкопок на території України, адже наразі основною у дослідженнях все ж залишається методика порівняння форм виробів без аналізів структури
скла. Взагалі, актуальним питанням наразі варто назвати відсутність єдиної бази для порівнянь структури виявлених під час досліджень
предметів.
Звертає на себе увагу й обставина, що усі
п’ять скляних виробів виявлені у похованнях у
районі ніг небіжчика. Саме тому археологічні
знахідки нами інтерпретуються, найвірогідніше, як поховальні посудини-єлейниці, адже,
за давньою християнською традицією, на тіло
небіжчика перед похованням возливали освячений єлей, яким могла бути та олія, що залишалася від останнього у житті людини соборування, або ж олія від храмової лампади. Так,
наприклад, згідно з описом «Нової Скрижалі»,
що цитує праці святителів Діонісія та Симеона
Солунського (кінець ХIV – початок XV ст.),
«…єлеєм помазаються й мертві …за прикладом
того помазання єлеєм, що звершено було перед святим хрещенням… І це помазання є знамення Христове й печать тих, що відійшли во
Христі…» [3, с. 421-422]. Про цю особливість
поховального чину пише й митрополит Кипріан (1390-1405): «…й у гроб положив, також
вина мало з оливою стародавньою змішав, пе-

реливає священик хрестоподібно від голови
перше, також на ноги, потім же від десниці,
також ліву сторону; чашу же, в ній же оливу з
вином, виливає у ногу (в нижню частину труни. – Авт.); також дошку поставивши, засипає,
як будь-якого небіжчика…» [6, стлб. 245; 7,
с. 120].
Існують також прямі аналогії використання
скляних посудин для «вина валькірії» [8, гл. 9],
що використовувалися у поховальний практиці на теренах середньовічної Європи представниками скандинавського етносу [12; 13,
р. 1-24; 14; 16]. Можливо, появу подібних посудин у ногах небіжчиків у похованнях на теренах Руси-України слід пов’язувати саме з такою традицією. Якщо проводити аналогію зі
скандинавськими традиціями поховання,
принаймні, як відголосок тих давніх традицій,
кубки могли використовуватись для ритуального пиття під час похорону, а потім розбиватись; і в такому вигляді потрапляти до труни.
Принаймні, це пояснює перебування фрагментів скляного кубку не завжди у компактному
розвалі, як це очікувалося б, якби його розчавив обвал ґрунту після зотління труни, а у різних частинах поховання. Проте для обґрунтування чи спростування цієї тези наразі немає
достатньої інформації.
Отже, дослідження п’яти предметів археологічного скла з розкопок 2014 р. дозволило
встановити, що поширений у середньовіччі
скляний посуд різного призначення використовувався також в якості посудин-єлейниць,
або ритуальних посудин для пиття під час поховання, що відкриває нам ще одну сторінку
функціонального призначення виробів скляних майстерень середньовічної Європи.
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Korniienko Viacheslav, Strykhar Maksym
Medieval Glass Dishes from the Excavations of the Necropolis of the XI-XIII centuries at the Courtyard
of St. Sophia Cathedral in Kyiv: Restoration Research
The authors carried out conservation and restoration studies to restore the full form of the five glass goblets discovered during archaeological research on the territory of the National Reserve «Sophia Kyivska» in 2014. Performed chemical analyzes
allowed to establish that four of the five goblets belong to the group of products made of thin yellowish transparent silicon-leadpotassium glass, and one – to the lead glass. This will allow in the future to determine more precisely the place and time of producing such dishes and determine the routes of its arrival in Kyiv. All five findings were made in burial places, at the level of the
legs of the dead. This gives grounds for linking the archaeological context with the funeral Christian ritual, when the dish with
anointing oil was placed in a coffin at the feet of the dead. For this purpose, they did not use special utensils, but used the ones
used in everyday life, and this can be proved by the finding of similar items during the excavations of temple or residential buildings in different towns of Rus-Ukraine. At the same time, we can admit the link between the use of such utensils in Scandinavian
ritual practice of earlier time when ritual wine was drank from such utensils and then the broken goblets were placed into the
grave. Such link may explain the fact of the presence of glass goblets in the graves from the territory of the Sophia courtyard,
parts of which do not lie crushed in one place, but are separated far away from each other within the burial place.
Keywords: Sophia Kyivska, restoration, archaeological glass, glass goblet, burial place
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Іл. 1. Воронкоподібний кубок з гострим денцем № 1 (НДФ 5801). Після реставрації.
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Іл. 2. Воронкоподібний кубок з гострим денцем № 2 (НДФ 5800). Процес реставрації.

Іл.3. Воронкоподібний кубок з гострим денцем № 2 (НДФ-5800). Реконструкція.
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Іл. 4. Воронкоподібний кубок (чарочка) зі стійким увігнутим денцем (НДФ 5804). До реставрації.

Іл. 5. Воронкоподібний кубок (чарочка) зі стійким увігнутим денцем (НДФ 5804). Після реставрації.
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Іл. 6. Воронкоподібний кубок з піддоном № 1 (НДФ 5802). До реставрації.

Іл. 7. Воронкоподібний кубок з піддоном № 1 (НДФ 5802).
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Іл. 8. Воронкоподібний кубок з піддоном № 1 (НДФ 5802). Фрагменти денця.

Іл. 9. Воронкоподібний кубок з піддоном № 1 (НДФ 5802). Реконструкція.
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Іл. 10. Воронкоподібний кубок з піддоном № 2 (НДФ 5803). Процес реставрації.

Іл. 11. Воронкоподібний кубок з піддоном № 2 (НДФ 5803). Реконструкція.
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Морські факторії у Північно-Західному Причорномор’ї XV-XVIII ст. (до 1794 р.) існували лише у двох місцях: у Качубійові (сучасна Одеська затока) та поблизу Білгорода у Царгородського гирла Дністровського
лиману. Морська пристань Білгорода існувала лише у першій чверті XV ст. Швидше за все, вона була
пов’язана з морською рейдовою стоянкою кораблів. В османський період про неї згадок немає.
І.В. Сапожников називає цю середньовічну пристань «середньовічним морським портом Четате-Альбе» та
пов’язує з османської фортецею Богаз-конман, а також з турецьким редутом 1760-х рр., що була споруджена у цього гирла. Критика цієї версії заснована на тому, що фортеці Богаз-конман Челебі не згадував.
Такої назви немає у його творі. Причина – суттєві помилки радянського видання його «Книги подорожей».
Останнє повноцінне наукове видання Сейхат-наме турецькою мовою дозволяє бачити, що турецький Аккерман мав ще одну назву, грецьку – Піргаз Конман.
Ключові слова: Аккерман, Кілія, Очаків, Піргаз Конман, Богаз-конман, Евлія Челебі, Білгород на Дністрі

Морские фактории в Северо-Западном
Причерноморье XV-XVIII вв. (до 1794 г.) существовали лишь в двух местах: в Качубейове (современный Одесский залив) и вблизи Белгорода, у Цареградского гирла Днестровского
лимана. Обе в источниках появляются лишь
раз. Первая – польско-литовский «королевский порт» на черноморском побережье, упомянут Длугошем под датой 1415 г. [19, p. 367368]. Вторая – в 1419 г., отмечена иеромонахом
Зосимой, как морская пристань Белгорода [17,
c. 12].
Порт Качубейова с 1440-х до 1760-х гг., по
всей вероятности, не функционировал. Он возрождается в 1764 г. по специальному указу
султана [16, c. 244-245]. Это единственная морская гавань в Северо-Западном Причерноморье XVIII в. Османами здесь построена стационарная пристань с примыкающей к ней инфраструктурой (административные строения,
таможня, пакгаузы, колодцы и т.п.).
Остальные региональные порты были речными. Крупнейшими из них в XV-XVIII вв. (до
начала работ в российском Хаджибее) оставались Килия и Белгород.
Корабельная стоянка в Килие располагалась в затоне на расстоянии 500 м от крепости

выше по течению Дуная. Она видна на панораме города 1790 г. Пристань находилась при
входе в затон, при ней, на берегу – таможня [23, p. 105], прохождение которой в 1768 г.
ярко описано Клееманом [6, c. 39-40]. Порт Измаила располагался по такому же принципу –
в широком, полноводном затоне, примыкающем к городу выше по течению. Нет сомнений,
что данные особенности местности и послужили причиной для выбора места основания
этих городов.
Очаков также не мог похвастаться собственным портом, хоть и располагался у моря.
Он отмечен в 1740 г., как город без пристани.
Впрочем, «корабли все же останавливаются
там» (якорная стоянка) [1, c. 146]. В 1765 г.
Пейсонель критично оценивал пребывание
судов в бухте Днепро-Бугского лимана возле
Очакова из-за разных глубин. Деволан также
видел опасность в непостоянстве глубин лимана из-за речных наносов [2, c. 147-148]. Особенно зимой это делало навигацию тут довольно непростой. В Очакове середины XVIII в.
«во-первых нет портовых складских помещений, во-вторых, суда могут подвергаться давлению льда, который идет с Днепра с декабря
до апреля […]. Те суда, которые вынуждены
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проводить зиму в этой области, складируют
товар, исходя из климатических условий, в
порту Коджабей на территории ногайцев Едисан, на расстоянии 12 лье к юго-западу от Очакова» [3, c. 135].
Малыми глубинами (в пределах 2-3 м) и
зимним ледоставом отличался и Днестровский лиман [2, c. 78]. В 1740 г. анонимный автор
полагает, что по причине низкой воды у пристани Аккермана суда должны были становиться на якорь за 3 мили до крепости [1,
c. 145]. Расстояние явно завышено. Якорная
стоянка располагалась максимум в 500 м от
берега, что видно по плану Ф. Кауффера
27 июня 1793 г. [7, c. 46-47]. Этот рейд напротив Греческой церкви (береговой ориентир)
упоминает и Джедушицкий в 1785 г.: корабли
снимаются с якоря, едва начинается шторм, и
укрываются у Очаковской пристани (одна из
трех в Аккермане), под защитой берегов [20,
p. 242].
Базовый порт Белгорода (Аккермана) находился в черте города. Одним из первых о
нем упоминает Ланнуа в 1421 г. [4, с. 439]. В
1445 г. рыцарь Ваврин при заходе на двух галерах в Белгород здесь «нашел много кораблей из Трапезунда» [24, c. 83-84]. В 1450 г. на
королевском Совете в Кракове, Казимиром IV
сказано, что Белгород (наряду с Килией) по
значению «исключительные порты для кораблей всего Востока» [5, с. 118-120]. Корабли
белгородских купцов получали особые привилегии от султана на ведение торговли в крупнейших турецких портах: Константинополе и
Брусе, а также в Адрианополе [5, c. 175].
Эвлия Челеби в 1657 г., говоря о портовых
причалах Аккермана, сообщает, что «летом и
зимой возле них много кораблей из разных
стран» [22, p. 165]. Лафитт-Клаве в 1784 г. описал крайне неудобную систему функционирования этого порта и что-то вроде паромной
переправы между Аккерманом и Аджидере,
которая осуществлялась на плотах. «Все барки
или суда, идущие из Днестра и даже плоты,
приезжающие с лесом, а равно и с другими жизненными припасами, выгружаются при Аккермане и нагружаются оными потом маленькие судна томбасы, в сей стране находящиеся,
и таким образом перевозятся в Черное море» [12, с. 82-83].
В 1793 г. Ф. Кауффер в самом Аккермане
отмечает три пристани, главная из которых –
«Стамбульская» снабжена таможней [7, c. 4546]. В «Отчете…», составленном в 1791 г., обустроенную гавань у крепости Аккермана описывает Ф.П. Деволан, недоумевая, как при та-
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ких малых глубинах в прежние времена здесь
могла развиваться столь активная морская
торговля [2, c. 78].
Пожалуй, единственное за весь период с XV
– по XVIII вв. упоминание о наличии верфи также принадлежит Аккерману (если исключить
сообщение о неудачной попытке Потемкина
строить корабли в Бендерах в 1789 г. [2,
c. 175]). В 1780-х гг. «ежегодно в порту Аккермана строится восемь небольших кораблей,
которые могут взять на борт 4-5000 киле до
Стамбула» [20, p. 242].
Главная Стамбульская пристань на деревянных сваях функционировала в Аккермане
как минимум до начала 1870-х гг. Ее расположение указано на плане Ф. Кауфера 27 июня
1793 г., а внешний облик отражен на серии
изображений XIX в., начиная с акварели
К. Боссоли 1838 г., рисунка М. Вебеля 1848 г., и
заканчивая фото К. Мигурского «Пристань
ОРПиТ в Аккермане» 1869 г. [7, c. 43, 86, 90].
К западу от нее (для защиты от главных ветров и ледохода) в середине XIX в. возведен
капитальный каменный Г-образный в плане
брекватер РОПиТ, формируя искусственную
гавань вокруг старого пирса. Этим объясняется конструктивное решение ступенчатой кладки каменных блоков с уклоном внешней стенки сооружения в сторону волнового прибоя и
ледохода1.
Что касается морского порта Белгорода
(Аккермана), факт его постоянного существования остается под сомнением. Точно не определено место расположения его пристани с
фонарем (маячной башней), упомянутыми Зосимой в 1419 г.2 Указанное иеромонахом расстояние между городом и пристанью (9 верст,
т.е., примерно 16-17 км) соотносится с северозападным мысом, сформированного коренным берегом Будакского и Днестровского лиманов у нынешнего с. Прибрежное. В 1990-х гг.
экспедицией Е. Малюкевича здесь был обнаружен фундамент, предположительно, маячной башни, датированной автором раскопок
античным временем [11, c. 117-119].
Устройство пристани непосредственно на
морском, песчаном берегу предполагало бы
лишь перманентное, сезонное ее существование (из-за разрушительного воздействия зимних штормов). Более вероятно ее расположеВ свое время, размещая средневековую гавань Белгорода в
этой части акватории (до ознакомления с планом
Кауффера), я ошибочно относил пристань РОПиТ к
конструкции средневекового периода [8, c. 221-224].
2 «В устье Днестра находится столп, который зовется
Фонарь, тут находится пристань корабельная. Наняли себе
корабли и пошли по морю» [17, с. 12].
1
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ние в период навигации непосредственно в
Цареградском гирле Днестровского лимана,
месте глубоком и защищенном от морского
прибоя. Оно пригодно для разгрузки-погрузки
судов в спокойную погоду, но не для долговременной стоянки.
Как бы там ни было, морская пристань Белгорода после Зосимы больше не упоминается
в источниках. Нет ее и в описании Цареградского гирла и юго-западной акватории лимана
1784 г. у Лафитта-Клаве [21, p. 63]. В 1794 г.
при обследовании гирла Ф. Кауффер также не
видит никаких действующих или разрушенных гидротехнических сооружений на морском берегу [10, c. 326].
Эта пристань существовала лишь в первой
четверти XV в. Скорее всего, она была связана с
морской рейдовой стоянкой кораблей с большой осадкой, не заходивших в мелководный
лиман по каким-то причинам. Вряд ли она годилась для осуществления портовых разгрузочных работ. Если пристань и существовала
на протяжении последующего времени, то
эпизодически. В османский период о ней упоминаний нет.
Версию непрерывного существования морского порта Белгорода (Аккермана) и даже
крепости при нем (с 1419 г. до 1780-х гг.) отстаивает И.В. Сапожников. Он пришел к выводу,
что ему «удалось локализовать средневековый морской порт» [15, c. 298-303].
Согласно И.В. Сапожникову, после Зосимы
существование пристани и крепости при ней
на правом берегу Цареградского гирла, подтверждает Челеби в 1657 г. Речь идет о некой
крепости Богаз-конман, отмеченной в пассаже
о штурме Баязидом II в 1484 г. крепости Белгород1 [15, c. 298].
Для убедительности исследователь приводит цитаты из «Книги путешествий»:
«[…] войско ислама билось за крепость Аккерман. А когда поутру загрохотало также множество пушек, то стены с одной стороны рухнули. И тогда из крепости вышли двенадцать
попов и в драгоценном ларце передали десять
ключей от крепости и ключ от крепости Богазконман».
Затем добавляет, не замечая противоречия:
«чуть выше Эвлия написал об Аккерманской
крепости: “Первооснователем ее является Салсал [великан, герой турецких мифов]. В его
время название этой крепости было Богазконман”» [15, с. 298].
Который И.В. Сапожников, почему-то, постоянно называет
«Четате-Альбэ». В молдавских источниках XV в. фигурирует
только старославянский топоним «Белгород».
1

Выходит, Баязид осаждал две крепости: Аккерман и Богаз-конман (удаленные друг от
друга на 16 км)? Странности этого текста прежде ограждали историков от внесения этого
объекта в историографию.
И.В. Сапожников взялся восполнить этот
пробел, упрекнув коллег: «Факт существования крепости-спутника Четате-Альбэ – Аккермана исследователи заметили давно, но “профессионалы” его игнорируют» [15, c. 299].
Он проводит «анализ текста Эвлии», из которого «вытекает, что название, ставшее позже Богаз-конманом, было переведено на турецкий язык не ранее 1484 г., а в 1650-х годах
оно использовалось, и было понятно современникам, так как Эвлия его не пояснял». Значение названия крепости ученый поясняет
сам, по результатам «консультаций с участниками группы “Studia Turcologica” на FB» [15,
c. 299]. Коллективный разум соцсети перевел
«Богаз-конман», как «пролив – место ночевки». Это дало И.В. Сапожникову возможность
сделать главный вывод статьи: Богаз-конман
это «пролив – место для ночевки», и в середине XVII в. укрепление «могло находится на
правом берегу более глубокого Цареградского
гирла Днестра» [15, c. 299].
«Богаз-конман» стал «первым названием
Аккермана», которое, следуя логике рассуждений И.В. Сапожникова, родилось из молдавского и итальянского языков. Так могли порт
называть генуэзцы или молдаване еще до того
времени, как «Штефан Великий построил крепость Четатя-Альбэ» [15, c. 299]. В Молдавии
XV в. пользовались старославянским. И господарь Стефан III в возведении крепости Белгород на Днестре участия не принимал [9, c. 201204].
Затем автор статьи пытается увязать сообщение Зосима о пристани, а также пассаж Эвлия Челеби о крепости с турецким редутом
1760-х гг. на берегу Цареградского гирла [21,
p. 63, fig.]. «Средневековый морской порт Четате-Альбэ» и «османская крепость Богазконман, спутник Аккермана, существовали до
конца XVIII в.» [15, c. 302-303].
Несостоятельность этой версии в том, что
крепости Богаз-конман не знал сам Челеби.
Такого названия нет в его произведении. Это
следует из текста последнего полноценного,
научного издания Сейхат-наме, вышедшего на
турецком языке [22]. Фундаментальный труд
появился еще в 2010 г. и с тех пор доступен
специалистам. Но И.В. Сапожников по традиции воспользовался старой, советской версией
с многочисленными ошибками и сокращени-
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ями. Ее исходный вариант вышел в Стамбуле в
1897 г., и вторично переведен с дореформенного турецкого языка на русский для публикации в СССР в 1961 г. Причем, с оговоркой во
введении: «ненаучное издание» [18, c. 12, 325].
В современном варианте процитированные
выше отрывки из Челеби существенно отличаются1. Глава об Аккермане начинается с недвусмысленного указания на то, что его «первооснователем является Салсал Конман. В его
времена крепость называлась Пиргаз Конман.
Пиргаз, по-гречески означает “крепость”. Конман Салсал – прозвище короля». Прежде эта
крепость находилась в руках Молдавии
(«Salsal-ı Boğdan taht merkezi») [22, p. 157].
Πύργος – по-гречески «башня», «укрепление». Для большей ясности Челеби дает лингвистические сравнения: «В то время этот замок был таким белым и ярким, что был похож
на свет. Вот почему татарское племя крепость
Пиргаз Конман называет Аккерман. На татарском языке “крепость” – это “кирман”. На греческом языке говорят “пиргаз”. На арабском
языке говорят – “кале”» [22, p. 160].
Вероятно, Челеби зафиксировал следы некой давней местной традиции (возможно, в
измененном виде), сохранившейся после перехода города к туркам. Есть основания считать, что в Белгороде XV в. греческий являлся
одним из официальных языков городских
властей. На нем были высечены тексты двух
закладных памятных плит 1440 и 1452 гг. [9,
c. 178, 187-188]. Он же использован при чеканке Белгородских монет [5, c. 14; 13, c. 288].
Правда, в этих надписях город назван Аспрокастрон.
Если в русском переводе после штурма
крепости к султану вышли двенадцать попов,
то в оригинале – десять. Если в русском – ключи вынесли от двух крепостей, то в турецком –
от одной, но с двумя разными названиями:
«Мудрость Аллаха, утром по Аккерману
стрельбой из пушек попали в купол укрепления, и оно было разрушено, 10 священников с
10 ключами от крепости Пиргаз Конман вышли и передали их султану в ларце своими руками. Крепость Пиргаз Конман была захвачена
в году 889 (1484) и был праздник ее присоединения к остальным землям ислама» [22,
p. 160].
В этих отрывках обращает на себя внимание имя некого «короля» Салсала с прозвищем
Конман, который среди местных слыл основа-
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телем Аккермана, в его архаичном названии –
Пиргаз Конман. Поэтому закономерно использование одинакового лакаба как в имени этого
персонажа, так и в названии основанного им
города.
Конман – созвучно слову куман. По археологическим данным город действительно появился не раньше конца XIII в. и имел ярко выраженный ордынский облик. Белгород принадлежал татарам до третьей четверти XIV в. Как
минимум еще в 1330-х гг. правивший здесь
«эпарх города», назван в тексте «Жития» Иоанна Нового «персом». Он поклонялся огню,
Солнцу и утренней звезде, что указывает, по
мнению Н.Д. Руссева, на монополию татарязычников во властной вертикали Белгорода [14, c. 9-10].
Совершенно не исключено, что местная легенда, записанная Челеби, о неком предводителе куманов – Салсале, основавшем Белгород
(Пиргаз), имеет под собой реальную основу.
При этом если имя Салсал могло стать продуктом людской фантазии, то прозвище Конман –
подкреплено исторически. Но эта тема требует отдельного исследования.
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Krasnozhon Andriy
Ports of the North-Western Black Sea Coast in the XV-XVIII Centuries
Sea trading posts on the North-Western Black Sea coast of the XV-XVIII centuries. (until 1794) existed only in two places: in
Kachubey (modern Odessa Bay) and near Bilhorod, close to the Tsargrad mouth of the Dniester Liman. Bilhorod sea wharf
existed only in the first quarter of the XV century. Most likely that there was partly-sheltered anchorage for ships near it. In the
Ottoman Period it was not mentioned. Some researchers call this wharf «Cetatea Alba medieval seaport» and associate it with
the Ottoman fortress Bogaz-Konman, as well as the Turkish redoubt of the 1760's that was built in this river mouth. This version
is criticized by the fact that Evliya Çelebi did not mention the fortress Bogaz-Konman. There is no such place name in his creative
work.
The reason is in essential mistakes of the Soviet edition of his «Book of Travel», published in 1961. The latest complete
scientific publication of the Seyāhat-nāme in Turkish makes it possible to see that Turkish Akkerman had another name, Greek –
Pirgaz Konman. In these passages attracts attention the name of «king» Salsal with the family name Konman, who among locals
was mentioned as the founder of Akkerman, in his archaic name – Pirgaz Konman. Therefore, it is naturally to use the same
laqab both in the name of this character and in the name of the town founded by him. Konman – sounds similar to the word
Cuman. According to archaeological data, the town appeared not until the end of the XIII century and had clearly marked Horde
view. Bilhorod belonged to the Tatars until the third quarter of the XIV century. It is possible that the local legend, written by
Çelebi, about someone named Salsal, the leader of the Cumans, who founded Bilhorod (Pirgaz), had a real basis. At the same time,
if the name Salsal could become a product of human imagination, then the nickname Konman is backed up historically.
Keywords: Akkmerman, Kiliya, Ochakiv, Pirgaz Konman, Bogaz-Konman, Evliya Çelebi, the Cumans, Bilhorod on the Dniester
River
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У статті проведено аналіз відображення у народних піснях XVIII ст. складних умов життя українського народу, сприйняття рекрутських наборів і втрати місцевого самоврядування тощо. На основі порівняльних характеристик основних персонажів історичних пісень зроблено висновки щодо соціальноекономічних взаємин у тогочасному суспільстві, засудження політики російського самодержавства,
спрямованої на придушення прагнень українського народу до створення власної державності.
Ключові слова: історичні пісні, поетичний фольклор, Гетьманщина, соціально-економічні взаємини,
козацька старшина, ляхи, рекрути

Після завершення довготривалої та виснажливої «Руїни», коли поволі почало стабілізуватися мирне життя, спостерігалося повернення панства до попередньої практики – інтенсифікації повинностей і збільшення грошових і натуральних зборів із посполитих (селян і міщан). У зв’язку зі складною соціальноекономічною ситуацією в Гетьманщині, вони
не були чітко визначеними через розореність
народного господарства, але мали тенденцію
до зростання.
Слова «лях, ляшок, жид, пан, панський поплічник», зазвичай, використовувалися як синоніми та були сповнені соціального змісту і
протесту. Ляхами народ у своїх творах нерідко
називав і своїх панів – представників заможної
козацької старшини.
У народних піснях XVIII ст. часто зображувалися тяжкі умови життя українського народу, важка повинність рекрутських наборів, туга за втратою місцевого самоврядування тощо.
В історичних піснях про зруйнування Січі засуджувалася політика російського самодержавства, спрямована на придушення прагнень
українського народу до створення власної
державності, на поширення кріпацтва в Україні, на підтримку панів і козацької старшини. З
гнівом і ненавистю у пісні «Добре ж було, добре» говорить народ про панів та їхніх посіпак,
які своє життя будують коштом народних
страждань і мук [11, c. 380]:
«А в нашого економа шовкові онучі,
Плачуть, плачуть бідні люди,
На панщину йдучи».

В історичних піснях про панщину багато
сумного, але цей сум свідчить не тільки про
безсилля та розпач. Соціальна несправедливість ранить серця людей і наснажує їх до боротьби, сповнює супротиву та рішучості. У численних народних творах відобразилося наростання протесту не тільки проти іноземного,
але й проти власного панського гноблення.
Однією з форм пасивного протесту була
втеча селян від своїх поневолювачів. У багатьох піснях обурений народ спрямовував свій
гнів проти панів, закликав до помсти гнобителям:
«Економе, економе
Буде тобі лихо,
Прийде час, що й ми тебе
Будем добре бити!» [11, c. 380].
Або:
«Ой ходімо, пане-брате,
В степ та в гайдамаки
Та вдамося, пане-брате,
Добре панам взнаки» [11, c. 377].
У таких творах часто відображалися типові
явища суспільного життя та настрої трудового
народу.
У своїх поетичних творах, у зображенні тих
чи інших історичних осіб, народ ідеалізував і
гіперболізував вчинки та подвиги своїх героїв.
Так, Морозенко кругом себе «на три милі»
кладе ворогів, С. Палій, сидячи у темряві, чує,
що говорить «проклятий Мазепа» цареві та
попереджає царя про зраду [11, c. 312-330].
На початку XVIII ст. у Росії посилюється крі-
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посний гніт. Соціальна політика самодержавства була спрямована на піднесення дворянства, зокрема, козацької старшини у межах Гетьманщини, яка, нерідко зловживаючи владою, насильно захоплювала селянські землі, а
самих селян перетворювала на кріпаків, потім
узаконюючи все це гетьманськими універсалами.
Зображення тяжкого гніту панів – одна з
головних тем народнопоетичної творчості
українського народу другої половини XVIII ст.
Так, наприклад, у пісні «Наїхали із Москви все
пани» знайшло своє відбиття свавілля місцевої верхівки, яку підтримував царський уряд, а
також попередження про втечу у формі пасивного протесту:
«Осавуле ти наш!
Ой не гони на панщину нас,
Бо як будеш на панщину гнать,
То ми підем за границю зароблять…» [11,
c. 365].
У XVIII ст. козацька старшина, намагаючись
в усьому зрівнятися з російським дворянством, дедалі частіше притягувала рядових козаків до обтяжливих повинностей, не звільняючи їх, однак, від козацької служби. Особливо посилилися ці утиски після смерті гетьмана
І. Скоропадського (у 1722 р.), коли царський
уряд заборонив козакам обирати гетьмана та
почав призначати його сам. Використовуючи
козаків на роботі у своїх маєтках як на панщині, старшина нерідко позбавляла їх плати за
виконання сторожової служби. Це спричинило
не тільки дорікання на свою тяжку долю, а й
обурення несправедливістю утисків від панів:
«Ми ж всі бідні, нещасливі, на те ся вродили,
Щоб в неволі, як віл в ярмі, щоденно робили.
Ви, прокляті, спогадайте, що ся з вами стане:
Ми в роботі не погинем, а вас всіх не стане!
Уважайте ви, панове, нашую роботу:
Цілий тиждень на панщину, шарварок в суботу» [11, c. 383].
Щоб якось зацікавити зубожілий люд, можновладці Росії (головним чином, на Слобожанщині), Польщі та Молдови (на Правобережжі), Кримського ханства та Туреччини (на Півдні України) надавали значні економічні пільги переселенцям на цілинних чи спустошених
збройними конфліктами землях. Цим визначалась одна з характерних рис розвитку народного господарства кінця XVII – першої половини XVIII ст. Причому подібність заходів у
такому напрямі була притаманна всім урядам і
окремим панам вищеназваних держав. Це

явище досить докладно висвітлено у працях
сучасних істориків [3, c. 88-98; 7, с. 98-109]. А
ось на відображення цього процесу у пісенній
творчості увага практично не зверталася. Між
тим, у пісні «Та не спав я нічку не одную» (варіант «В») сповіщається, як «хорват» (найімовірніше, молдовський господар І. Дука) намагається різними обіцянками заселити спорожнілі правобережні території, надані йому турецьким султаном:
«Гей, хорват листи* розсилає
На нову Вкраїну жити закликає.
Гей, дарує степами
І рибними плесами,
Ще й до того вільготами» [11, с. 278; 18, c. 166].
І. Дука, ігноруючи мирну угоду між Російською державою та Туреччиною від 1681 р., переманював на Правобережжя простий люд із
різних куточків України, насамперед, з постраждалої Гетьманщини, обіцяючи захист і
спокій [14, c. 29].
Прикметно, що у варіанті «Д» згадується
«Самара – річка неглибока й на перевозі не
дуже широка». Тут йдеться про переправу з
Лівобережжя на Правобережжя – «нову Україну».
На нашу думку, досить оригінальним є ототожнення «старого регіону» з «новою Україною» через повторне освоєння земель.
У ньому простежується різке небажання
попередніх господарів втрачати «своїх» залежних посполитих, їхнє наполегливе переслідування втікачів. Однак, навіть погрози з боку
панів у разі непослуху передати до багатолітньої служби у царській армії – «в москалики»,
«нещаснії солдатики», не могли призупинити
масові втечі [11, c. 279].
Епізоди у сюжетах, пов’язані з «уральськими панами», пояснюються місцем побутування
пісні, де її записано [17, c. 140-141].
Записи кількох варіантів пісні «Ой не було
так нікому» (варіанти «А» – Черкащина, «В» –
Вінниччина) дають ґрунтовні підстави
пов’язати поширення твору з населенням і територією колишньої Гетьманщини. Крім того,
дві ознаки: по-перше, образна спорідненість
цієї пісні з піснями про втечу та переселення з
України і, по-друге, одночасна згадка відбування панщини у свого «превражого господаря» та можливість посполитому за непослух
потрапити «в солдати» дають змогу із впевненістю хронологічно віднести її до другої половини XVII або першої половини XVIIІ ст. (при*
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наймні, до поділів Речі Посполитої). На це додатково вказують рядки з варіанту «Б» [11,
c. 285]:
«Та й нікому так не горе,
Як тим бідним мужикам, –
Там-то роблять ще й працюють
Розпроклятим полякам».
Цікаво зазначити, що тематично твір належить до так званого «мужицького циклу»,
який набагато менш чисельний, ніж, скажімо,
«козацький» чи «чумацький». Також показовим тут, особливо у контексті соціального й
економічного визиску, є ототожнення «свого»
українського пана з «розпроклятим» польським. Втечі від останніх у пісні пов’язуються з
ілюзорною надією на краще життя і, водночас,
з «неумінням» пана «шанувати» підлеглого
селянина-працівника, який весь час «робить і
горює» [11, c. 287].
Пісня «Пожурилося милеє браття» цікава
тим, що у ній змальовано тяжке життя як російського простолюдина, так і українського.
Проте у Московії ситуація виглядала ще гірше,
бо, крім усього іншого, тут існував насильницький рекрутський набір до царської армії. Під
час війни зі Швецією у Російській державі була
запроваджена військова служба. Регулярна
армія комплектувалася у жорстких умовах і, на
відміну від більшості європейських збройних
сил, не з найманих вояків, а через періодичні,
часто примусові, набори:
«Пожурилося милеє браття,
Що й у нових кайданах,
Що набор беруть і наклад кладуть,
Ще й на панщину гонять» [11, c. 359]
Тому-то непоодинокими ставали випадки
втечі рядових козаків і селян-кріпаків із Московії в межі України. Образ пана Журавського у
поетичному творі (варіант «А»), який козака
«хоче в неволю взяти», доволі узагальнений.
На місці цього прізвища могло стояти якесь
інше, скажімо, Подольський, як у варіанті «Б»,
чи Букаренко (варіант «В»). Різні записи пісні у
межах Полтавщини переконливо свідчать про
її регіональне походження.
У творі відображено, як селяни-втікачі оселялися слободами, а місцеві козацькі старшини сприяли їм у цьому, надавали певні тимчасові пільги у користуванні землею чи промислами, щоб незабаром їх знову закабалити, перетворити на своїх підданих. Прикметно, що
гетьманська та царська влада за таких обставин діяла узгоджено, а тому запроваджувала
спеціальні команди для пошуків втікачів і по-
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вернення їх до господарів, котрі потім жорстоко карали за втечі. Вирвавшись із рук пана,
людина згоджувалася віддати за волю все своє
небагате майно – сукна, свити, жупани, навіть
єдиного коня.
Окремо треба зазначити, що українське населення пов’язувало посилення соціального
гніту не лише з власним панством, а й з «Москвою». Саме кінцю XVII і першій половині
XVIIІ ст. притаманне неабияке загострення суспільних суперечностей у Російській державі.
Соціальна політика самодержавства у той період спрямовувалася, головно, на піднесення
статусу та ролі дворянства. Поміщики з Московії, а за ними й українські старшини, шляхтичі, вище духівництво, зловживали становищем безправного простого люду, силоміць захоплювали селянські та козацькі землі й угіддя, руйнуючи при цьому встановлені владою
межові знаки та перетворюючи колишніх хазяїв на кріпаків. На підтвердження «своїх нових» володінь вони отримували гетьманські
універсали, а потім «навічно» закріплювали за
собою жалуваними царськими грамотами.
Про це, зокрема, йдеться у пісні «Наїхали із
Москви все пани». У ній знайшло своє яскраве
відображення свавілля можновладців незалежно від національної належності. Причому, у
сприйнятті назви «Москва» вбачається одне з
найбільших зовнішніх зол для українців –
оплот жадібної до чужого самодержавнобюрократичної влади:
«Наїхали із Москви все пани,
Покопали канавами долини,
Поорали затоками всі лани» [11, c. 363].
Їм на підтримку приходять і нижчі чини зі
старшин, які не лінуються гнати селян дуже
рано на панщину.
У творі конкретно виділено три лиха, котрі
принесла українському народові Москва:
«Перва біда – царю треба годити,
Друга біда – панам даром робити,
Третя біда – жидам хати топити» [11, c. 363].
Зрозуміло, що під словом «жиди» у цій історичній пісні, як і в багатьох інших, розуміються «орендарі», «лихварі», «крамарі», які у
XVIIІ ст. масово хлинули в Гетьманщину опановувати її економічне життя.
Про конкретні види панщини, котру відробляла селянська родина, реалістично йдеться
у пісні «Наступає чорна хмара»:
«Женуть батька в степ косити,
Сина – молотити,
Третю дочку-паняночку –

26

ЕМІНАК
Тютюну садити,
А невістку з свекрухою
У лан жита жати» [11, c. 364].

У результаті, незважаючи на те, що дорослі
виснажливо працюють на пана, покинувши
«малих діток», його економ усе одно залишається незадоволеним – «канчук розпускає»!
Більше того, ще й погрожує:
«А я велю малих діток
В ставках потопити…» [11, c. 364].
Цікаво, що у різних варіантах твору трапляються прізвища реальних панів Гетьманщини – представників козацько-старшинських
родин Білозерських і Галаганів [див.: 12]. Документальні матеріали підтверджують і виконання на них селянами вищеназваних видів
відробітків [6, с. 61-63].
Після царювання Олексія Михайловича
(1645-1676), який прагнув укласти вигідну
угоду з Б. Хмельницьким, але з того нічого доброго для Гетьманщини не вийшло, правив
Московією його син Петро І (1682-1725). Ще
більше погіршилося становище населення в
Україні, особливо через постійні війни царя з
турками, шведами, поляками, персами. Розпочавши будівництво Петербурга на болотистій
місцевості, Петро І зганяв туди для роботи тисячі козаків і посполитих. Через нестерпний
клімат від 30 до 60 відсотків останніх просто
гинули. Поступово цар збільшив для українців
і податки, а серед населення провадив традиційну російську політику: «розділяй і володарюй», та ще й прикриваючись пустопорожніми
обіцянками та гаслами нібито для «благополуччя малоросіян»:
«Од Києва до Питера мостили мости,
Мостили мости з тонкоі трости,
А по тим мостам козакам ийти:
Що попередні йдуть – все холостиі,
А середні йдуть – все жонатиі,
А з-заду йдуть – старі старики.
Що передні йдуть – пісні поють,
А середні йдуть – плачуть, ридають,
А старі старики розважають:
«Ви стійте, братці, не плачтеся,
Дасть нам Бог сей поход сходить,
Та підем, братці у Россию жить.
В Росиі буде нам життя хороше:
Вечер нам буде – по два сухаря,
А постіль біла – шовкова трава,
А дівчина буде – шабля гострая!»* [15, с. 938;
порівн. з: 5, с. 159].
*

Запис зроблено на території Полтавщини.

Гірка іронія відчувається у цих словах про
«надію» на Росію. Ототожнено з рабством і названо «темною неволею» працю на будівництві каналів в іншій народній пісні [див.: 1,
с. 103].
У спеціальній літературі досить ретельно
розроблено питання про тяжке соціальноекономічне становище селянства та його віру
в «доброго царя-батюшку», причому простежено еволюцію народних поглядів (сприйняття) на різних етапах розвитку. Знайшов цей
аспект і певне відображення в історичних піснях і думах. Водночас цікаво простежити деяку
регіональну специфіку. Так, якщо йдеться про
«підросійських» українців, то ті, здебільшого,
очікують від «доброго царя» прихистку, захисту від утисків і свавілля панів, соціальної справедливості та «правди»:
«Где ж, царю-государю, правди отискати,
Не знаємо, де нам, бідним, до кого ся вдати.
Просим Бога, просим тебе, бо нам владнаєш,
Не дай же нам пропадати: в руках указ маєш» [11, с. 383-384].
Отже, у даному випадку маємо: цар – це
найвища сила, над ним лише Бог; саме в їхніх
«руках» перебуває доля простих людей.
Для порівняння цікаво зазначити, що пригноблене населення Карпат, Гуцульщини та
Верховини також ніби сподівається на допомогу далекої Росії у межах однієї України, але
вже без зайвих ілюзій щодо царської влади:
«Пішли би ми в Московщину, і там собі погодили,
Но і там ми зле зробили, і там погидили,
Бо хотіли царя вбити, а царицю з собою
взяти» [11, с. 425-427]
У пісні «Ой була Польща, була Польща та
стала Вкраїна» йдеться про фактичне скасування всіх соціально-економічних здобутків
Національної революції середини XVII ст., про
заміну панування польської шляхти на господарювання українського панства, зокрема, про
відновлення панщини у найобтяжливіших і
найгрубіших формах. Опосередковано простежується думка-порівняння: у складі Російської
імперії простолюдину стало жити нічим не
краще, ніж перед тим у Речі Посполитій – «жили люди та жили з бідочкою…».
У поетичному творі фіксується виконання у
теплу пору року ледь не щоденної відробіткової ренти селянами. Це реально відповідало
дійсності, бо джерела середини XVIIІ ст. засвідчили в окремих старшинських маєтках існування панщини протягом тижня, включно з
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недільними та святковими днями. У пісні також говориться:
«В неділеньку пораненько та всі дзвони
дзвонять,
Десятники з отаманом на панщину гонять» [11, с. 365].
Отже, через відробітки, встановлені власником маєтку (у даному випадку, очевидно,
місцевим паном – Поханським), людям не було
часу навіть до церкви сходити, Богу помолитись. Їх обсяги встановлено такі, що «треба добре увиваться хоть якому хлопі». Конкретно
селяни зобов’язувалися за день молотити снопів озимини – півтори копи*, пшениці – по копі.
Хліб треба було не лише змолотити, а й перевіяти та в «інбар» (амбар) занести. Ввечері посполиті «випивали з жалю по стакану» оковитої й ішли «на варту» – охороняти господарське майно. Тим часом їхні господарства залишалися без належного догляду, занепадали, а у
результаті – «сіна ні копиці ні в полі, ні дома»,
ставало нічим годувати худобу. До цього додавалися ще й панські моральні та фізичні знущання, передача «своїх» підданих іншим особам в услужіння.
На підтвердження рядків пісні про тяжке
соціально-економічне становище посполитих
у Гетьманщині наведемо уривок зі скарги мешканців с. Голубівка новгород-сіверському наказному сотнику на утиски господаря Лисовського (20-30-ті рр. XVIIІ ст.): «Пане сотнику
наказний новгородський! Ми, громада
с. Голубівки, з кривавими сльозами падши под
стопи ног милостивого добродія крайною нужду, неудобносимії утиски і остатноє разореніє от немилосердного Лисовського об’являєм,
которий, як вовк, похитивши нас под свою
державу*…яко немилосердний тиран з нами
поступаєть: битнєм смертним ілі окриваючи
драпізством** розним, знищаючи в работизну
іншим людям запродуєть, як і тепер нас запродал за 400 зол., а тії арендарі ведлуг*** яной
от Лисовського інтерцизії, тяжкими нас утісняють роботизнами; якого малослиханого немилосердія не могучи понести, всі розійшлися
люди, доми і грунта пооставлявши, і так уже з
30 з лишком дворов, як єму досталися, только
6 нас трохи можнійших зосталося, як і тії міїмо
утікали под інших державцов, – того ради с
кривавими сльозами просим не дати нас в коКопа мала кілька значень: а) одиниця лічби – 60 снопів; б) в
українській мові – купа хліба у снопах.
* Тут – володіння.
** Насильством.
*** За.
*
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нець розкрити, но до повороту рейментарського от двора Лисовського оборонити, поневаж тепер служки єго незноснії нам чинять
тяжкості…» [цит. за: 2, с. 291].
Або зі скарги селян с. Волошинівки довідуємось про свавілля глинського сотника Жуковського (1728 р.): «…Многіє здирства нам
затіваєть, роботизни немилостивії нам налагаєть: всяк человік от себе каждого дня не виходить з дворца**** єго з панщизни (виділено
нами. – Авт.), а особливе под час всяких жнив
накладаєть, колько, в якого чоловіка сім’ї єсть,
то на всякого коп по 30*****, також разбої великії чинить, мало до смерті іних поприбивал…;
многіїх з козаків у мужики позабирал…» [2,
с. 187].
Схожі сюжети простежуються й у пісні «Ізза гори вітер віє». У ній зафіксовано працю селян на панів протягом п’яти днів на тиждень,
лише у суботу – на власне господарство. Навіть
у неділю, «до схід сонця», траплялись їхні виходи на панщину, коли «в усі дзвони дзвонять»
і починається богослужіння. Під суворим наглядом панських десятників чоловіки села зобов’язувалися раненько вставати і з неводом
відправлятися на рибні промисли, а «старі батьки» (тобто найстарше населення. – Авт.) –
«крупи драти»*. Малим дітям також знаходилася робота: скубти пір’я та тютюн «в’язати».
При цьому якась там стара пані ще й вихвалялася, що її підданим у неї добре жити. На що
отримувала категоричну красномовну відповідь від робітників:
«Брешеш, брешеш, стара суко, –
Плачуть наші діти» [11, с. 367].
У цьому, на наш погляд, чітко проявилися
дві ідеології, різні погляди на соціальноекономічне становище мешканців села: можновладців-утискувачів і залежних від них простолюдинів.
Важливо зазначити, що у другому записі
поетичного твору (варіант «Б») міститься
прив’язка до місць, де відбуваються описані
тут події. Це поселення Ладижин, Борсуки та
Зятківці – усі на Вінниччині, та, частково, на
Черкащині – с. Кутинці.
Причому у пісні йдеться про поступове розорення навіть заможних поселян, які раніше
мали по сім волів, а нині «пішли з торбами», а
ті, котрі утримували по вісім волів, то «тепер
Тут – маєтка.
Цікаво, що обсяги панщини (1-1,5 копи в день) зафіксовані у поетичному творі фактично збігаються з даними документа (30 коп. на місяць).
* Тут: обмолочувати зерно.
****

*****
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роблять пішки». Можливо, у даному випадку
мається на увазі збідніння чумаків, які мешкали у селах.
Цікавим також є й те, що у пісні простежується порівняння з попереднім періодом, коли
були «луччі пани» та легше виконувалися відробітки:
«Цілий тиждень собі роби,
Панщина – в суботу» [11, с. 367].
Можна припустити, що «луччі пани», на думку автора твору, були за часів Хмельниччини
або ж відразу після неї, коли селянські відробітки мали найменші обсяги, а великі власники
земель побоювалися понукувати своїми підданими. На період же створення пісні становище селян різко змінилося на гірше, бо панщина досягла п’яти днів на тиждень і ще й
«шальварок (шарварок*) у суботу».
Про сприйняття панської влади селянином,
який тяжко працює, сплачує податки натурою,
і навіть часу не має, щоб добре виспатись, говориться у пісні «Находився я із ралом»:
«Не принеси пану курки,
Не вклонися низько,
То він тобі дасть у плюхо,
Щоб не стояв близько» [11, с. 368].
Серед найбільш яскравих пісень про тяжку
долю жінки-селянки треба назвати поетичний
твір про Бондарівну, який, найімовірніше, виник десь у 40-70 рр. XVIIІ ст., коли згадуваний у
ньому можновладець Каньовський вирізнявся
особливим самодурством і жорстокістю [11,
с. 390-416]. Де, власне, виникла пісня, важко
встановити, бо у різних її варіантах називаються різні місцевості та міста, зокрема, Богуслав, Берестечко, Київ, Біла Церква,
Кам’янець… В окремих записах головна героїня іменується Галиною, Домною, Домахою. За
своїм поетичним типом цей твір можна віднести до історичної балади. Головна героїня –
Бондарівна – втілювала світлий образ чистої
та цнотливої дівчини, котра не піддалася нахабним натискам розбещеного пана й мужньо
відповіла протестом на захист своєї гідності.
Звичайно, образ Бондарівни треба розглядати
як зібраний – уособлення людської простоти,
чесності та гордості. Лише в окремих художніх
зразках образ Бондарівни подається у дещо
пониженому аспекті, очевидно, через напластування переробок пісні у пізніші часи. Твір
поширювався не лише у територіальних ме-

*Шарварок

ріг.

– обов’язкова робота по лагодженню мостів, до-

жах колишньої Гетьманщини, а й у Галичині,
навіть у багатьох місцевостях Білорусі. Припускаємо, що від початку прообразом Бондарівни стала якась конкретна дівчина – дочка бондаря, але час і зміни людської інтерпретації
дещо затьмарили реалістичні риси цієї постаті [див.:13, с. 373]. Про це переконливо свідчать
23 записи поетичного твору.
Проте, зрозуміло, за безправ’я селян найдужче страждали їхні діти. Саме вони у взаєминах із можновладцями опинялись у найбільш незахищеному становищі. Наймолодші
жителі села рано долучалися до праці батраків-дорослих, виконували відробітки та ще й
допомагали своїм батькам у роботах на власних городах і садках. Нерідко діти ставали
об’єктами фізичної наруги та розбещеності
панів і панянок. А тому, часто дивлячись на
них, зморених непосильною працею, було нелегко розпізнати вік підлітків, відрізнити на
обличчя від дорослих. Недарма одна з пісень
так і називається – «Я в неділю дівка, а в будні
дитина». У ній говориться, як за працю на господаря дівчину били пани й отамани, «та, лиш
сонце до полудня, додому нагнали» [11, с. 369].
Особливо принципове значення для розкриття нашої теми має пісня «Ой горе, горе, не
біда – не Гетьманщина».
По-перше, у ній, як і в кількох наступних,
знайшло своє відображення поступове зубожіння та закріпачення козацтва. Протягом
XVIIІ ст. українська соціальна еліта – старшина
та шляхта, прагнучи у правах і привілеях зрівнятися з дворянством Московії, якомога більше збільшити кількість підданих, дедалі частіше змушує рядових козаків до повинностей,
не звільняючи їх при цьому від державної
служби (участь у військових походах, будівництво фортифікаційних і громадських споруд
тощо). Значно посилився утиск можновладців
після смерті гетьмана І. Скоропадського
(1722), коли імперський уряд заборонив українцям обирати нового володаря булави. Часто
праця козаків у маєтках старшини, шляхти, а
також монастирів нагадувала примусові «роботизни» посполитих, бо була без платні та
звільнення від інших козацьких зобов’язань.
По-друге, уже сама назва поетичного твору
переконливо засвідчила поширення політоніму «Гетьманщина» на значну територію України, фактично ту, на яку поширювалася влада
володаря булави. Що, зі свого боку, спростовує
твердження радянської історіографії про
«штучне» (кабінетне) походження цього терміну [9, с. 418; 16, с. 418]. Він має явне «народне» тлумачення й офіційно зафіксований у то-
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гочасних законодавчих актах [7, с. 108].
По-третє, у пісні чи не вперше прозвучала
тема дружнього порозуміння між українським
козаком і кримським татарином, незважаючи
на різні релігійні вподобання: «татароньку мій,
а не віронька твоя…» [11, с. 370].
Прикметно, що навіть укладачі збірки «Історичні пісні» не розглядали це поняття як географічну назву, а тому в поетичних творах і
коментарях до них друкували його з малої літери. Ба більше, власне застосування терміну у
радянській історіографії вважалося за прояв
«буржуазно-націоналістичної» тенденції.
Цікавим є й той факт, що у названій пісні
римуються, тобто фактично зіставляються,
ототожнюються слова «Гетьманщина», «панщина», «уланщина» (російська військова служба) як ознаки біди та горя [11, с. 370, 371].
Не можемо поминути увагою пісню про соціально-економічне становище робітних людей, які працювали на панській смолокурні –
«Майданщики – окаянщики, да гірка ваша доля». Хоча в її сюжеті й не міститься хронологічної та географічної прив’язки описаних подій,
однак її запис у 40-х рр. XІX ст. в Остерському
повіті на Чернігівщині дає змогу припустити,
що вона має певний стосунок до розкриття
нашої теми. Цікава вона тим, що дає підстави
для зіставлення життя незаможної частини
сільського населення – посполитих і робітних
людей, які відійшли від землеробства та сформували новий соціальний прошарок – майбутній пролетаріат. У творі зображено однаково
тяжке та безрадісне становище обох категорій.
Робітні люди хоча «не орали», «не пахали»,
проте сподівалися: за свою нелегку працю будуть «хліб-сіль їсти», як підуть у «щирі бори да
берестоньку дерти» [11, с. 373]. Але, як засвідчили реалії їхнього тогочасся, таким очікуванням на справедливу оплату роботи та вдячність господаря не судилося збутися, бо залишилися вони навіть без сорочки.
Яскраво доповнюють сюжети про працю
селян на панщині пісні «Ой у неділю ранесенько до церкви дзвони дзвонять» і «Ой судома,
пане-брате, судома, судома». За радянської доби рядки саме з цих пісень найчастіше цитувались у багатьох підручниках і читанках з історії України для учнів як красномовне підтвердження тяжкого соціально-економічного життя простих людей за ранньомодерного часу.
Використовувалися вони й у фундаментальних наукових виданнях типу багатотомної «Історії Української РСР» [див., наприклад: 10,
с. 372, 544].
Щодо першого з названих поетичних творів
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точно встановлено: його виникнення та поширення сталося у XVIIІ ст., коли активно засновувалися мануфактури (початок століття)
та посилено зростав соціальний визиск [8,
с. 28; 14, с. 115], а панові сплачувалася висока
орендна плата за землю – чинш [11, с. 374375]. У пісні названо прізвище місцевого поміщика – Сибірський, який володів с. Рашівкою
(Полтавщина), а у ньому – мануфактурою. Вочевидь, прізвище господаря пов’язане з його
походженням із Росії та має узагальнений образ.
У варіантах «А» і «Б» наступної пісні йдеться про долю селянина, в якого нема навіть
снопа жита «ні в полі, ні дома», бо «наїхали
вражі пани» і все відібрали, а його господар нічого не платив за працю. Про роботу ж усієї
сім’ї говориться так:
«Сини з ціпом, сини з ціпом,
А батько з косою,
Стара ж мати – на лан жати
Рано із дочкою» [11, с. 376-377].
А у свято та неділю вони ще пану сирівець*
возили.
У пісні «Добре ж було, добре», регіонально
пов’язаній також із Полтавщиною, у черговий
раз згадується про «добрі часи», коли краще
жилося «батькам», бо ті не знали як «панщини
робити». Водночас крізь сюжет твору проходить відверта погроза власнику маєтку (у даному випадку, Галагану) та його економу за
утиски та надмірне використання влади [11,
с. 378-380].
Отже, говорячи про реалізм відображення
соціально-економічного становища населення
Гетьманщини в історичних піснях і думах, треба констатувати наступне:

по-перше, сюжетне охоплення у них
статусу фактично всіх верств і прошарків суспільства – старшини та шляхти, рядового козацтва та селянства, навіть городян і робітних
людей. Правда, треба визнати, що значно менше уваги приділено ієрархії духівництва та
його ролі у розвитку жителів Гетьманщини.
Найчастіше йдеться про духовне значення
Української православної церкви, зокрема, у
побуті мирян;

по-друге, досить достовірно описані
обсяги та види повинностей на користь окремих панів і держави загалом;

по-третє, значне місце відведено висвітленню побутових справ (знаряддям праці,
святам, їжі простих людей тощо);

по-четверте, чітко простежуються ха*

Хлібний квас.
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рактери козаків як вільних персонажів, котрі
поступово зубожіють і потрапляють у залежність від можновладців, і селян – «традиційно»
безправних людей, які постійно виснажливо
працюють на своїх господарів;

по-п’яте, однозначно, втім доволі переконливо, змальовуються образи пихатих і зловісних панночок, на противагу стражденним
селянкам-трудівницям.
Крім того, у проаналізованих нами поетичних творах названо чимало реальних населених пунктів і прізвищ осіб того історичного
періоду.
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Merimerin Ievgen
Socio-Economic Relations of the Main Characters in Folk Poetic Folklore in Hetman State of the late XVII – 60’s. of the
XVIII Century (on the Materials of Poetic Folk Art)
The paper analyzes the representation of difficult living conditions of Ukrainian people, their attitude to recruiting and the loss
of local self-government, etc. in folk songs of the XVIII century. It has also been proved that the words of folk historical songs were
used by the people as synonyms that were full of social meaning and protest. It is traced that the Ukrainian population linked the
strengthening of social oppression not only with its own landowners, but also with «Moscow», since the period of the end of the XVII
and the first half of the XVII century was characterized by remarkable aggravation of social contradictions in Russian state.
The materials of the research show the realism of the socioeconomic situation of Hetman state population describing in historical songs and ballads of that time, and according to the conducted research, the following facts are noted: the plot of historical songs
and ballads embraced all social groups and strata of society – starshyna and gentry, ordinary cossacks and peasants, even townspeople and working people. Though it should be mentioned that much less attention was paid to the hierarchy of the clergy and its
role in the development of the inhabitants of the Hetman state. Often, the spiritual significance of the Ukrainian Orthodox Church
particularly, in the life of ordinary people, was mentioned. Also, the research describes in details the amount and types of tributes
paid certain landowners and the state as a whole and devoted much place to the describing of everyday life (tools, holidays, food of
ordinary people, etc.). The characters of the Cossacks as free characters can be clearly traced, who gradually became impoverished
and fell into dependence on those who were in power, and the peasants who were «traditionally» deprived of rights people, constantly exhaustingly working for their masters and, definitely, however quite convincingly, showed the characters of somber and
pompous daughters of landowners, as opposed to suffering plodder peasant women.
To prove the lines of songs about the difficult socio-economic situation of the population in the Hetman state, the paper cites excerpts from complaints of residents of the certain villages lodged with local authorities in the 20-30's. of the XVIII cent.
In addition, in analyzed pieces of poetry, many real settlements and surnames of persons of that historical period were named.
Based on the comparative characteristics of the main characters of historical songs, conclusions are made regarding the socioeconomic relations in that time society, the condemnation of the policy of Russian autocracy, aimed at oppression of the aspirations
of the Ukrainian people to create their own statehood.
Keywords: historical songs, poetic folklore, Hetman state, socio-economic relations, Cossack starshyna, Poles, recruits
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У статті розглядається історія родоводу Аркасів. Через огляд біографічних портретів роду Аркасів
надається можливість відтворити процес історії нашої країни, і саме крізь призму особистості представника роду можна відкрити епоху, погляди та переконання, філософію життя та цінностей. Заслуги і
здобутки роду Аркасів перед Україною є неоціненними, адже всі його представники зарекомендували себе
як активні діячі вітчизняного національно-культурного процесу. Зазначено, що саме своїм високоморальним якостям, професіоналізму та повній віддачі обраній справі, відповідальності та порядності, вони посіли належне місце в історії Миколаєва й України у цілому. Кожне покоління цього роду репрезентувало
особистість, що брала участь в історичних процесах XIX-XX ст.
Ключові слова: Аркаси, біографічний портрет, Південь України, Миколаїв

Серед народів, що безпосередньо брали
участь у розбудові півдня України, одне з вагомих місць займають греки. Вдало асимілюючись у Російській імперії, до складу якої входив
на той час український Південь, вони формують прошарок етносоціокультурної еліти
України, не розгубивши при цьому унікальність і самобутність своєї національної ідентичності. Серед таких родів почесне місце займає
рід Аркасів, окремі представники якого зробили значний внесок у розбудову нашої державності.
Через огляд біографічних портретів роду
Аркасів надається можливість відтворити
процес історії нашої країни, і саме крізь призму
особистості представника роду можна відкрити епоху, погляди та переконання, філософію
життя та цінностей. Заслуги та здобутки роду
Аркасів перед Україною є неоціненними, адже
всі його представники зарекомендували себе
як активні діячі вітчизняного національнокультурного процесу.
Окремі аспекти проблеми розглянуті дослідниками Т. Березовською [15-20], Т. Бундюченко [23], А. Сацьким [36], В. Шкварцем [49-51].
Микола Миколайович Аркас належав до
старовинного греко-українського роду Аркасів-Богдановичів з Чигиринщини, що нині на
Черкащині. Наприкінці ХVІІ ст. його дід Андреас Аркас, рятуючись від турецького геноциду,
прибув з родиною до новозаснованого міста
Миколаєва. Аркаси стрімко інтегрувалися в
етносоціокультурне середовище Півдня України, який до українських визвольних змагань
1917-1921 рр. входив до складу Російської імперії. Дід М.М. Аркаса – Аркас Андрій (Андреас)

Еммануїлович у Миколаєві викладав історію
та стародавні античні мови у новозаснованому
штурманському училищі. Обидва його сини
уславили себе самовідданою службою у Чорноморському флоті. Це Захарій Андрійович
Аркас (1793-1866 рр.) та Микола Андрійович
Аркас (1818-1881 рр.).
Дід М.М. Аркаса по материнській лінії –
П.Г. Богданович, як і більшість української козацької старшини, пройшов процес коренізації
у соціально-економічне середовище Росії, щоб
здобути рівні права з російським дворянством.
У результаті цих інтеграційних процесів представники родин Аркасів і Богдановичів зайняли престижні посади на російській державній
службі.
Активне освоєння Причорномор’я та розбудова Чорноморського флоту позначилася на
житті та діяльності родини Аркасів. У діяльності представників роду Аркасів можна простежити дві лінії: морську та гуманітарну. Предки
М.М. Аркаса, що проживали у Греції, в основному займалися морською торгівлею, немало
серед них також священиків. Прибувши на Південь України, Аркаси продовжують займатися морською справою. Але вона отримує вже
військово-морський напрямок, досягнувши в
особі адмірала Миколи Андрійовича Аркаса
(1818-1881 рр.) свого найвищого втілення.
Йому вдалося побудувати стрімку та блискучу
кар’єру.
Гуманітарна лінія виявилася у представників роду Аркасів, які займалися історією. Так,
Захар Андрійович Аркас (1793-1866 рр.), рідний брат батька М.М. Аркаса, був автором
першої ґрунтової праці з історії Чорноморсь-
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кого флоту, прославившись ще й своїми археологічними дослідженнями. Батько став першим істориком Російського флоту. У його збірниках друкувалися численні наукові праці.
Внук Микола Миколайович Аркас (18981983 рр.) створив в умовах української еміграції першу книгу з регіональної історії Півдня
України «Історія Північної Чорноморщини. Від
найдавніших часів до початку козаччини», яка
побачила світ у 1969 р. в Торонто [8]. На думку
дослідниці Т.В. Березовської, рід Аркасів
сприймав і генерував всіма своїми представниками культурні й історичні цінності українського народу, палко служив державі та підпорядковував свої інтереси інтересам справи [19].
Слово «аркас» у перекладі з грецької означає «аркадієць». Воно пов’язане з назвою давньогрецької провінції Аркадії. Згідно легенди,
жителі Аркадії відзначалися патріархальною
простотою характерів, гостинністю, благочестям, сердечними відносинами один з одним і
військовою доблестю [29, с. 49-50]. Як зазначає
В. Томазов, перші відомості про представників
роду знаходяться у візантійських літописах і
документах Х ст. [40, с. 25]. Більш точна генеалогія роду Аркасів починається з XVI ст. [43].
Основоположником вітчизняного родоводу
Аркасів вважається Андреас Еммануїлович (у
Миколаєві став Андрієм) Аркас (17661825 рр.), відомості про якого достатньо уривчасті. Народився у Греції, місті Літохоро, поблизу гори Олімп, у 1794 р. змушений покинути
батьківщину разом з дружиною Асиміною та
немовлям Захарієм внаслідок турецького геноциду й оселився у Миколаєві. Будучи за фахом священиком, завдяки високому рівню
освіченості знайшов себе у викладацькій діяльності, зайнявши посаду викладача іноземних мов у Чорноморському штурманському
училищі. Володів 12 мовами, був автором словників, а згодом став головним перекладачем
Чорноморського флоту. Своїм синам зумів
привити працьовитість, вимогливість до себе
та почуття офіцерської честі [29, с. 49]. Завдяки
успішній викладацькій кар’єрі, що згодом переросла у військово-морську діяльність, його
сини Захарій і Микола теж долучилися до розбудови Чорноморського флоту.
Захарій Андрійович Аркас (17931866 рр.) – відомий як військовий, вчений, суспільний діяч, постає багатогранною особистістю з акцентовано свідомим прагненням служіння винятково інтересам Чорноморського
флоту. Брав участь у російсько-турецькій війні
1828-1829 рр., відзначився при бомбардуванні

та взятті фортеці Варни. Далі служив на кораблях, протягом 1838-1852 рр. був членом правління Севастопольського воєнного карантину (у 1839 р. пішов зі служби за станом здоров’я). Зробив вагомий внесок у благоустрій
морської бази та міста Севастополя, був одним
з керівників будівництва Морської бібліотеки,
а з 1851 р. її директором. Завдяки своїм зусиллям перетворив її у центр культурного та суспільного життя флоту та Севастополя. Під час
Кримської війни організував евакуацію бібліотеки до Миколаєва, забезпечивши врятування
культурних цінностей [14, с. 28].
У 1839 р. на суспільний запит зростання інтересу до вивчення археології, історії, нумізматики, архівних джерел створюється Одеське
товариство історії та старожитностей. Лейтенант З.А. Аркас стає її найбільш активним членом. Воно відіграло велику роль у поширенні
історичних та археологічних знань про Південну Україну завдяки збиранню, опису та
збереженню пам’яток старовини, організації
наукових експедицій і археологічних розкопок, виданню матеріалів історико-археологічних досліджень. Вагомий авторитет товариства підкреслюють його зв’язки з університетами тодішньої Російської імперії, а також
зв’язки з науковими установами Греції, Італії,
Німеччини, Угорщини, Польщі [39, с. 56-57].
У 1841 р. Одеське товариство історії та старожитностей звертається до адмірала
М.П. Лазарєва, який був на той час командиром
Чорноморського флоту і портів з проханням
доручити комусь з офіційного складу флоту
зробити опис старожитностей Херсонесу, Інкерману та Балаклави. Це завдання було доручено З.А. Аркасу [30]. Внаслідок плідної роботи
було створено працю «Описание Ираклийского полуострова и древностей его», яку надрукували у другому томі «Записів Одеського товариства історії та старожитностей» [2]. Слід
зауважити, що ця фундаментальна праця має
авторитет серед археологів та істориків.
Захарій Аркас був автором низки наукових
праць, що зробили значний внесок в історіографію Причорномор’я й історії Чорноморського флоту: «История Херсонеса», «Сравнительная таблица Эллинских поселений по Эвксинскому Понту», «Начало учреждения Российского флота на Черном море и действия Черноморского флота с 1788 по 1866 гг.». А також
проводив археологічні поїздки розвідувального характеру на Гераклійському півострові та
предметно його вивчав [41, с. 268].
З 1860 р. йде у відставку з чином генераллейтенанта. За період служби удостоєний низ-
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ки нагород: орден Святої Анни III ст., орден
Святого Георгія IV класу, орден Святої Анни
II ст., орден Святого Володимира IV ст. [34,
с. 314-315]. Після відставки оселяється у Севастополі.
Відомий історик, археолог та археограф
М.Н. Мурзакевич, сучасник З. Аркаса характеризував його як людину благочестиву та винятково трудолюбиву, що підтверджується
всією воєнною та науково-суспільною діяльністю останнього [38, с. 12].
Починаючи з народження Миколи Андрійовича Аркаса (1816-1881 рр.) у родині започатковано традицію одного з хлопчиків у
поколінні називати Миколою, на честь святого
Миколи Чудотворця.
Микола Андрійович Аркас – талановитий
знавець морської справи, адмірал, генералад’ютант, учасник російсько-турецької війни
1828-1829 рр., головний командир Чорноморського флоту і військових губернських міст
Миколаєва та Севастополя [42, с. 79]. З 11річного віку працював волонтером на гарматному кораблі «Императрица Мария» [48, с. 15].
Служив під командуванням російських адміралів Є.В. Путяніна та В.О. Корнілова, відзначався мужністю, енергією, сильною волею.
Саме при його адміральстві у Миколаєві почалося броненосне суднобудування та мінне
виробництво, утворено Комерційний банк, відкрито ділянку залізниці Миколаїв-Знам’янка,
утворені: реальне училище, фельдшерська
школа та морехідні класи, почалося замощування вулиць, поставлено перший у місті
пам’ятник адміралу О.С. Грейгу [27, с. 43-44], у
1876 р. започаткував щоденну пошту між Очаковом і Миколаєвом, у 1879 р. створено міську
пошту [1, с. 4]. Удостоєний вищих російських
нагород, до орденів Святого Олексія Невського
включно.
Наукові здібності М.А. Аркаса знайшли своє
відображення у статтях, що виходили у журналі «Морський збірник»: «Описание маневров
двух соединенных дивизий Балтийского флота» (1853 р.), «Турецкий, греческий и неаполитанский флоты в 1852 г.» (1853 р.), «Размышления о приготовлении к дальнему вояжу»
(1854 р.), «Испытания над гребными винтами
на паровой канонерской лодке «Пострел», деланные в 1895 году» (1856 р.) [29, с. 52].
Одружений на Богданович Софії Петрівні,
що походила зі старовинного козацького роду,
була донькою флотського чиновника та статського радника Богдановича, переведеного у
1793 р. до Чорноморського флоту із бунчукових товаришів Полтавського полку [46]. Рід
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Богдановичів згадується з XVII ст. у чигиринських і київських воєводствах. Самуїл Богданович був військовим суддею при Богдані
Хмельницькому [44; 45]. Світогляд адмірала
відкидав революційний шлях суспільного
оновлення. По своїй суті він був еволюціоністом [17, с. 56]. М.А. Аркас був повністю занурений у свою роботу і був далекий від проблем
українського пригніченого національного статусу та не дивлячись на це, у його сім’ї стає
можливим плекання національної духовності
для свого сина М.М. Аркаса. Як зазначає дослідниця роду Аркасів Т. Березовська, у приватному житті М.А. Аркас був людиною цілісною,
любив і поважав свою дружину, вбачав сенс
життя чоловіка у служінні справі й опікуванні
своєю родиною [18, с. 20].
Щоб уникнути плутанини та непорозуміння ще за життя М.М. Аркаса (1853-1909 рр.)
щоб краще розрізняти Аркасів, батька стали
називати Аркасом-першим, його сина – другим
(1880-1938 рр.), а онука Миколу, позашлюбного сина доньки Оксани, усиновленого у трирічному віці – Аркасом-третім, іноді Аркасом
молодшим (1918-1983 рр.) [50, с. 60].
Микола Миколайович Аркас-другий
(1880-1938 рр.) – син М.М. Аркаса, народився
у Миколаєві, увійшов в історію як український
режисер, театральний діяч, полковник УНР.
Слідуючи військо-морській родинній традиції
навчався у Петербурзькому морському кадетському корпусі, в Єлисаветградському кавалерійському училищі, проходив службу у прикордонних військах Приморського округу, був
ад’ютантом командуючого російськими військами на Далекому Сході, у 1906 р. звільнився у
запас. Після служби зайнявся своєю улюбленою справою – театром, подорожує з мандрівними трупами. Любов до громадськопросвітницької діяльності прищепив йому батько, М.М. Аркас і разом з ним він стає членом
Миколаївської «Просвіти» та бере активну
участь в її розбудові [24].
Під час Першої Світової війни був мобілізований до складу російської армії, служив у Дикій дивізії Чеченського полку [45]. З початком
визвольних змагань українського народу його
підрозділ українізовано та перейменовано на
Полтавську партизанську кінну сотню, разом з
якою він воював проти більшовиків під Києвом. Як згадує П. Скоропадський у своїх «Спогадах», М. Аркас один з перших зі своїм дивізіоном пристав до нього, але був і одним із перших, хто пішов проти нього із-за федерації з
Росією [37, с. 157, 217]. У період Гетьманату
М. Аркас був командиром кінного Переяслав-
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ського полку армії УНР, командував кінним
відділом охорони Центральної Ради та начальником конвою (особистої охорони гетьмана
П. Скоропадського). У листопаді 1918 р. під час
антигетьманського повстання він переходить
на сторону Директорії та загону Січових Стрільців, командував Кінним полком Костя Гордієнка. Через рік М.М. Аркас з полком приєднався до 2-го корпусу Українського Галицької
Армії (командував 2-м Кінним полком), яка у
цей час укладає союз із Добровольчою армією
Денікіна й оголошується владою УНР поза законом [11, с. 1323-1343; с. 1323]
Можна зауважити, що М. Аркас-другий не
був у душі військовим, все ж-таки головним
його покликанням був театр, жорстокі обставини того часу примусили його займатися воєнними справами. Але за будь-яких обставин
він завжди і до кінця був вірним Україні.
Після закінчення військових дій повернувся
на сцену. У 1920-1921 рр. актор і режисер пересувного театру І. Когутяка у Станіславі (нині
Івано-Франківськ, у 1921-1923 рр. входить до
трупи В.І. Косака у Коломиї [28, с. 648], очолював просвітянський театр в Ужгороді, пізніше
український театр «Нова сцена», що діяв при
філії «Просвіти» в Хусті, що був центром української театральної культури на Закарпатті [31,
с. 326]. Цей театр і товариство «Просвіта» витіснялося просвітнім товариством О. Духновича,
але М. Аркас завдяки своїй наполегливості у
1932-1933 рр. отримує дозвіл на організацію
власного театру та ставить вистави, а восени
1934 р. відкриває Руський театр імені М.К. Садовського в Ужгороді [13]. М. Аркас-другий не
лише займався режисурою, але й відзначався
майстерною грою у виставах українського
класичного репертуару: роль батька в опері
М.М. Аркаса-батька, роль виборного у «Наталці-Полтавці» І. Котляревського і М. Лисенка,
роль писаря у «Запорізькому скарбі», але найяскравіше його акторський талант відкривався
в образі Івана Карася з опери «Запорожець за
Дунаєм» С. Гулака-Артемовського. Як свідчать
спогади невідомої авторки під скороченням
П. Щ-ка (імовірно П. Росіневич-Щуровська, яка
у 1934-1936 рр. працювала і жила в Ужгороді,
завідувачки місцевим хором в Ужгороді), у журналі «Наше життя» М.М. Аркаса «публіка знала, любила і звикла до способу його гри, що
вкорінювалася протягом довгого часу за славним зразком із минулих часів» і про обурення
місцевого населення, коли роль Карася в опері
«Запорожець за Дунаєм» хотіли віддати іншому актору [32, с. 32].
Слід зауважити, що дружина М. Аркаса На-

дія Аркас (дівоче прізвище Народкова) разом
зі своєю молодшою сестрою Марією (у майбутньому – дружиною К. Клепачівського, директора Державного банку УНР) теж служили при
Генеральному штабі Армії УНР з початку організації української армії. Своїх дітей у
М. Аркаса-другого та Н. Аркас не було, тому
вони удочерили молодшу сестру Надії Марію,
що зростала в їхній сім’ї. Удочеріння було суто
формальною справою, і було викликано потребою загубитися в окупованому більшовиками Києві, адже до приходу червоних
М. Клепачівська працювала у військовому відомстві УНР. М. Аркас-другий стане хрещеним
батьком її доньки Софії, і Марія з гордістю буде
носити подвійне прізвище Аркас-Клепачівська
в еміграції в Америці [25, с. 55, 72]. Під час революції у 1919 р. з цілим поїздом скринь з паперами Українського Державного Банку, його
працівниками та своїм чоловіком К. Клепачівським виїжджають до Польщі. І вже звідти,
у 1925 р. Марія Іванівна з донькою їдуть до
Миколи та Надії Аркас на Пряшівщину до Ладимирової у Чехословаччину, де вони живуть
до 1929 р., а потім знову повертаються у
Польщу [33, с. 44]. Цікавим є той факт, що у містечку Ладимирова Миколі Аркасу з дружиною Надією та його недавнім полковим священиком Мироном Кривуцьким організована
своєрідна «сільськогосподарська комуна». Сувора емігрантська реальність заставляла шукати способи виживання української інтелігенції на чужій землі. Як зазначають свідчення
Софії Клепачівської-Чопівської, (доньки М. Аркас-Клепачівської та К. Клепачівського) в їх сімейному архіві збереглася фотокартка тих років, зроблена у Ладимировій, на ній отець
М. Кривуцький, М. Аркас-другий з дружиною
Надією, М. Аркас-третій, О. Аркас, О. Шестерікова-Аркас, М. Аркас-Клепачівська і С. Клепачівська [26, с. 59-61]. «Комуна» проіснувала
близько 3-х років. І звідти М. Кривуцький виїжджає до Канади, Аркаси роз’їхалися до Праги, Ужгорода та Ченстохови.
Помер М. Аркас-другий раптово, від серцевого нападу. Похований на Зимовій горі
м. Хуст. Відомий співець Закарпаття В. Гренджа-Донський зробив запис у своєму щоденнику, опублікованому через декілька десятків
років в Америці: «Нагло, несподівано помер
Микола Аркас – знаменитий актор, композитор, теперішній шеф-режисер «Нової сцени»…
Перепрацювався, хотів закарпатське театральне мистецтво поставити на високий рівень,
щоб воно в рідній державі його репрезентувало…» [26, с. 80].

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Микола Миколайович Аркас-третій
(1898-1980 рр.) – історик, філолог, доктор філософії Українського Вільного Університету у
Відні. Народився у Миколаєві, навчався у миколаївській гімназії. У 1919 р. емігрував до Туреччини, в 1920 р. до Чехословаччини (Ржевніце), де прожив майже 30 років, навчався у
Празі, в 1949 р. живе у Франції, у 1958 р. – прибуває до останнього свого пристанища – США.
Проходячи навчання на філософському факультеті Українського університету в Празі цікавився історією, архаїчним періодом та археологією. Під впливом лекцій професора
В. Щербаківського про Трою у нього виникає
ідея перекласти Гомерову «Іліаду» не відходячи ні на йоту від першоджерела. Підготовка до
роботи йшла у 1930-1934 рр., проводилися
правки у 1935 і 1937 рр., і вже остаточне корегування відбулося у 1953 р. у Франції [12, с. 86].
Праця отримала достойні оцінки вчених,
Є. Маланюк у передмові до книги М.М. Аркаса
писав, що робота є першою широкозорою монографією передісторичного та стародавнього
періоду [22]. Вчений українського зарубіжжя,
доктор Я. Пастернак відзивався про М.М. Аркаса як про передового українського історика
античного та княжого періоду в еміграції та
вважав його працю цінним внеском в історіографію України [21].
У 1954, 1955, 1963 та 1966 рр. на шпальтах
«Визвольного шляху» виходять значні частини спогадів про М.М. Аркаса (1853-1909 рр.) з
«Родинної Хроніки», над якою працював
М.М. Аркас-третій. І хоча окремим виданням
«Родинна хроніка» так і не була випущена, ці
спогади є цінним історичним джерелом для
створення цілісної картини про М.М. Аркаса та
його історіографії. У 1955 р. виходять «Наші
степи», написані для покоління українців, що
виросли на чужині, наголошуючи, що «степ –
славне тло нашої історії» та побіжно згадуючи
історію козаччини, описує флору та фауну південноукраїнських степових територій [10,
с. 85-94]. У 1955 р. виходять «Кошари», де онук
М.М. Аркаса згадує маєток Богданівку [9, с. 6367.]
У 1956 р. випускає поетичний переклад
«Дума про похід Ігоря на половців у 1185 р.»
характеризуючи свою роботу як скромну працю, що не претендує ні на точність перекладу,
ні на поетичну цінність і тим більше на славу.
Писав її в еміграції не маючи відповідної літератури та розвідок, окрім праці професора
В.М. Перетця про «Слово» і книжки зі старослов’янського тексту. Цікавим є його проведення паралелі між «Словом» та «Іліадою» Гомера,

35

як двох найстаріших творів староруського і
грецького письменства. Називав свою роботу
переказом, який не потребує строго дотримуватися першоджерела. Свою працю присвятив
своїй матері, якій завдячував за заохочення та
зацікавленістю «Словом» [3, с. 216]. У своїй перекладацькій діяльності, М.М. Аркас використовував прийоми сталих на той час традицій
української літератури. Як зазначає дослідниця О. Полухіна, саме з перекладів та інтерпретацій творів з античної тематики брала витоки нова «секулярна» українська література, що
формувалася під знаком просвітницького реалізму (П. Лобисевич, К. Димитрашко, П. ГулакАртемовський та ін.) [35, с. 37-38].
У 1962 р. випускає в лондонському суспільно-політичному та науково-літературному місячнику «Визвольний шлях» серію статей «Запорожці» (уривки з «Родинної хроніки»), де
розповідає про свої дитячі роки у Богданівці та
дружбу з місцевими хлопчаками, ділиться спогадами сімейного життя [5-7].
У 1963-1964 рр. працює над «Історією Північної Чорноморщини з діб прадавніх і до часів
козаччини». У 1969 р. вона побачила світ у Торонто. Але після критики О. Домбровського
полишає задум продовжувати, і перший том
залишається останнім.
Від дідуся М. М. Аркас-третій успадкував
хист до написання не лише історичних робіт, а
й поетичних, його вірші періоду 1931-1933 рр.
«Літом», «Марево ретроспективного прозріння», «Роздуми», «Різдво», «На лугах», «Над чорною мапою», «Чорне вітрило» збережені у
Львівському Центральному державному історичному архіві (ЦДІАЛ України) у фонді 309
«Наукове товариство імені Т.Г. Шевченка» [47,
арк. 1-10].
М.М. Аркасу-третьому вдалося достойно
наслідувати та продовжувати діяльність свого
дідуся М.М. Аркаса, його літературнийпоетичний талант втілився у переклади, монографії, повісті та вірші. Проживши більшу
половину життя в еміграції, не маючи змоги
повернутися до України, він не полишив працювати на її благо та підтримку української
національної ідеї. Так само, як одного часу,
М.М. Аркас вирішує написати свою «Історію
України-Русі» насамперед для свого онука,
М.М. Аркас-третій переслідує такі ж цілі у написанні своєї «Історії Північної Чорноморщини». В одному з листів на батьківщину у 1960ті рр. М.М. Аркас-молодший писав: «Я хочу,
щоб мій син добре знав минуле нашого роду,
окремих його персонажів» [16].
Підводячи результати свого життя, М.М. Ар-
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кас резюмував, що за 40 років поневіряння за
кордоном він був студентом, чорноробом, доктором філософії, наймитом, лісорубом [4, с. 13].
Отже нащадки М.М. Аркаса, опинившись в еміграції, не розгубилися та робили все можливе
для поширення української ідеї, до смерті залишаючись при цьому справжніми та відданими патріотами свого народу.
Досліджуючи життєві шляхи особистостей
роду Аркасів, можна зазначити, що саме своїм
високоморальним якостям, професіоналізму і
повній віддачі обраній справі, відповідальності
та порядності, вони посіли належне місце в історії Миколаєва й України у цілому. Кожне покоління цього роду репрезентувало особистість, що брала участь в історичних процесах
XIX-XX ст.
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Martyniuk Yuliia
Famous Figures of the Arkas
Among the peoples directly involved in the development of the South of Ukraine, one of the most important places take the
Greeks. Having assimilated successfully in the Russian Empire, which included the South of Ukrainian at that time, they formed a
stratum of ethnic and social-cultural elite of Ukraine, without losing at the same time the uniqueness and identity of their
national identity. Among such families, the Arkas take a respectable place, some representatives of which made a significant
contribution to the development of our statehood.
The paper deals with the history of Arkas family. Through the review of biographical portraits of Arkas family, the
opportunity to restore the history of our country is given, and just through the prism of personality of the family representative
we can discover the era, views and beliefs, the philosophy of life and values. The achievements and services of Arkas family to
Ukraine were invaluable, since all its representatives proved themselves to be active members of the Ukrainian national and
cultural process. It is noted that because of their high moral qualities, professionalism and full dedication to the chosen
occupation, responsibility and decency, they took a proper place in the history of Mykolaiv and Ukraine as a whole. Each
generation of this family represented a person who participated in the historical processes of the XIX-XX centuries.
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У статті розглядається діяльність Київського єпархіального опікунства як органу станової опіки. Визначено джерела фінансування бідних духовного стану, правила, якими керувалась установа при наданні
допомоги нужденним. Зазначається, що робота опікунства дала результати уже через рік діяльності. Та
попри зростання капіталу єпархіальної установи, фінансових можливостей опікунства все ж не вистачало для надання повноцінного утримання та часто виплати були незначними. Наголошується на важливій ролі Київського єпархіального опікунства у матеріальній підтримці незабезпечених представників
духовного стану, для яких ця допомога була часто єдиним джерелом для життя.
Ключові слова: Київське єпархіальне опікунство, духовенство, Київська єпархія, митрополит, матеріальна допомога

Нині, в умовах розбудови державності
України, важливим є вивчення проблем
пов’язаних із соціальною підтримкою населення. Актуальним у даному контексті є звернення до історичного досвіду, до того ж питання благодійництва, особливо церковного,
матеріальної підтримки різних соціальних
верств і груп вивчені недостатньо. Досить побіжно у науковій літературі представлено діяльність єпархіальних опікунств, зокрема київського, та їх ролі у підтримці духовенства.
Окремих аспектів окресленої теми у межах
благодійницької діяльності Православної церкви Харківської єпархії торкалася О.В. Кравченко [13], Чернігівської єпархії – Г.О. Полієнко [16]. Становлення та діяльність Київського
єпархіального опікунства у першій половині
ХІХ ст. розглянула А.В. Святненко [26], але ця
тема потребує подальшого вивчення.
Метою даної статті є висвітлення діяльності Київського єпархіального опікунства, з’ясування його місця та ролі у соціальному забезпеченні заштатного парафіяльного духовенства та його сімей.
Єпархіальне керівництво приділяло значну
увагу забезпеченню тих представників духовного стану, які не мали засобів до існування. А
це: заштатне духовенство (право на виплату
пенсій священики отримали лише з 1866 р.,
диякони з 1880 р., церковнослужителі тільки з
1902 р.), хворі, а тому звільнені від служби, сироти, вдови. Щоправда, утримання цих категорій держава брала не на себе, а покладала на
духовенство, яке перебувало на службі.
Поширеною практикою було прикріплення

до парафій престарілих, хворих, позаштатних
священно- і церковнослужителів, їхніх родичів
або сторонніх осіб із зобов’язанням виділяти
частину прибутків на їх утримання. Особливу
увагу місцева церковна адміністрація приділяла сиротам духовного стану. Для їх виховання та збереження майна до повноліття призначалися опікуни зі священнослужителів.
Священики, які займали парафію покійного
попередника, мали виділяти частину прибутків на утримання вдів і сиріт. Батьківські парафії закріплювалися за дітьми як чоловічої
статі, за умови отримання духовної освіти, так
і жіночої. У такому разі парафія, як придане,
переходила до нареченого, який після одруження призначався священиком. Спадковість
священно-, церковнослужительських місць
перетворювалась на важливий складник соціальної допомоги. Поширеною була практика
призначення вдів і сиріт у просфірні при церквах на половинний оклад причетника, або добровільні пожертвування від парафіян. У лютому 1835 р. митрополит Євгеній (Болховітінов) надав їм виняткове право пекти та продавати проскури [10, с. 92-93]. Прагнучи надати сім’ї по втраті годувальника додаткову можливість забезпечити себе, вдовам не заборонялося займатися «торговими промислами»,
на відміну від інших представників духовного
стану [31, арк. 2]. Для підтримки вдів і сиріт
священно-, церковнослужителів, важкохворих,
погорільців та інших здійснювався збір 1% із
залишків гаманцевої суми [20, с. 155].
Такі види допомоги як призначення дітей і
близьких родичів на посади заштатних, покій-
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них кліриків; закріплення місць за доньками
духовенства з призначенням на ці посади їх
чоловіків; зобов’язання осіб, які приходили на
священно- і церковнослужительські місця,
віддавати частину прибутків своїм попередникам або їхнім сім’ям; виділення причтами
частини надходжень із церковної землі вдовам
і сиротам; відкриття додаткових вакансій не з
потреби парафії, а для призначення членів
осиротілих сімей, були скасовані у травні
1867 р.
Головну роль у матеріальній підтримці незабезпеченого духовенства відігравали єпархіальні опікунства. На законодавчому рівні таку
допомогу регламентовано 12 серпня 1823 р.
Положенням «Про піклування про бідних духовного стану». Св. Синод констатував збільшення чисельності нужденних і недостатність
потуг місцевого керівництва щодо поліпшення їх матеріального забезпечення. Відповідно
до положення передбачалося утворення у кожній єпархії опікунств, які брали б на себе турботу про незабезпечене духовенство [4,
с. 1170-1172]. У тому ж 1823 р. створено Київське єпархіальне опікунство, яке перебувало
під патронатом митрополита. Членами установи могли бути від 3 до 6 осіб. 29 жовтня митрополит Євгеній (Болховітінов) призначив
членами опікунства протоієрея кафедрального собору Димитрія Сигиревича, ключаря протоієрея Стефана Семеновського, священиків
Георгія Дейнекина, Петра Алишевського, протоієрея старокиївського Андріївського собору
Михайла Семеновського, священика КиєвоПодільського Успенського собору Калістрата
Соколовського [27, с. 618]. Діловодство установи покладалося на секретаря та двох діловодів.
А 1-го листопада 1823 р. відбувся урочистий молебень з нагоди відкриття єпархіального опікунства і в перший день за підписними
листами від світських і духовних осіб зібрано
пожертв на суму 1587 руб. (з яких 1000 руб.
передав митрополит Євгеній [27, с. 618-619].
Джерелами фінансування бідних духовного
стану визначались: кухликові гроші (кухлі
встановлювалися в усіх храмах, окрім монастирів, де пожертви мали прийматися у храмові
свята, недільні дні, під час хрещення, вінчання,
відспівування); благодійні пожертвування
(запроваджувалися підписні листи); прибутки
цвинтарних церков; штрафи, які сплачували
члени причтів за провини; прибутки від продажу свічок, з яких виділялося щорічно
150 тис. руб., що розподілялися по всіх єпархіях залежно від чисельності духовенства та мі-
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сцевих обставин [4, с. 1172-1174; 33, арк. 2]. На
Київську виділялося 4800 руб. на рік (з них на
канцелярію 400 руб.) [28, с. 634; 32, арк. 1-2].
«Правилами…» 1873 р. встановлювалося, що
після смерті безсімейних священно- і церковнослужителів, місця яких одразу не займалися,
половина кухликових грошей, прибутків від
землі й орендних статей від вакансій відходила до опікунства [18, с. 124-125; 24, с. 168].
У перші роки реалізації розпорядження дикастерії про встановлення кухлів і збір пожертв священики не бажали віддавати кошти
на користь нужденних, до того ж у деяких церквах були відсутні не тільки кухликові гроші, а
й самі кухлі. Про це повідомляли єпархіальну
адміністрацію працівники опікунства Звенигородського повіту с. Капустна протоієрей
І. Жулковський і с. Ромейківки священик
П. Потебенкін, обґрунтовуючи цим труднощі,
які унеможливлювали вчасне подавання кухликових грошей за 1824 р. Відтак, Київська духовна дикастерія наказала Звенигородському
духовному правлінню аби благочинні неухильно наглядали, щоб співробітникам установи
священно- та церковнослужителі, церковні
старости «ніякого супротиву не чинили, а в
чому слід сприяли» [29, арк. 1-2, 5].
Працівники опікунства обиралися з духовного стану. Для кожного повіту обирали по
три особи, з яких на одного співробітника
припадало у середньому по 35 церков [28,
с. 635]. Варто зауважити, що ця праця вважалась почесною та заохочувалась вищою церковною адміністрацією. Указом Синоду 1866 р.
працівників установи, які виявляли особливу
старанність у виконанні даних обов’язків, єпархіальне керівництво мало відзначати «кращими» парафіями чи нагородами по духовному відомству. А указ Синоду 1872 р. надавав
право протоієреям і священикам – членам
єпархіального опікунства – на нагородження
орденом св. Анни 3-го ступеня [36, с. 6-7].
У своїй діяльності працівники опікунства
керувалися спеціальною інструкцією, укладеною митрополитом Євгенієм (Болховітіновим), яка зобов’язувала принаймні щопівроку
відвідувати церкви ввіреного їм округу, перевіряти кухликові кошти по спеціальних зошитах, слідкувати, чи немає приховування грошей і недбалого ставлення до їх збору. За виявлення певних упущень працівники повинні
були спонукати членів причтів, церковних
старост до відповідального ставлення у зборі
благодійних пожертв, а у разі серйозних порушень, ігнорування їх зауважень повідомляти опікунство. У кінці року зібрані кухликові
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гроші з церков своїх округів співробітники разом із записами особисто передавали до установи. Також до обов’язків працівників опікунства входило повідомляти про дійсно бідних
осіб духовного стану [10, с. 263-266]. За їх діяльністю та збором коштів пильно слідкувало
єпархіальне опікунство, а у разі неналежного
виконання обов’язків працівникам загрожував
штраф на його ж користь [28, с. 636]. Аби допомогу отримували дійсно ті, хто її найбільше
потребував, у проханні вказувалися особисті
дані: вік, місце та термін служби, наявність
сім’ї, близьких родичів, житла та відповідно до
цієї інформації, яка перевірялася, встановлювався розмір виплат [4, с. 1175; 14, с. 226]. Священнослужителі отримували допомогу дещо
вищу ніж причетники. Особа духовного стану,
якій опікунство відмовляло у матеріальній підтримці, могла звернутись до єпархіального
архієрея, який приймав остаточне рішення [36,
с. 14, 16].
Митрополитом Арсенієм (Москвіним) були
затверджені правила, якими керувалося опікунство у наданні допомоги нужденним. У п. 1
встановлювалися вікові обмеження для отримання виплат: для сиріт чоловічої статі до 10
років, якщо вони не навчалися в училищах і не
були хворими. За потреби, допомога могла надаватись і учням духовних училищ, якщо вони
не користувалися казенним або напівказенним утриманням. Для дівчат – до 18 років, якщо до того часу вони не виходили заміж, або
не мали інших джерел прибутку. Після досягнення обумовленого віку могло виділятись
лише тимчасове утримання або, за особливих
обставин, продовжувалася виплата попередніх
коштів. П. 2 припиняв допомогу особам, які
влаштовувались на будь-які посади із заробітною платнею. П. 3 передбачав утримання вдів,
окрім хворих, яким виповнилося 40 років. Виняток міг бути для вдів заслужених священиків. За п. 4 розмір допомоги визначався відповідно до посади, місця служби, кількості сиріт
у сім’ї, найближчих родичів, які могли надавати підтримку, майна, що залишилося. П. 5 вимагав від благочинних, щоб духовенство у кожному окрузі за спільної згоди та підписами
всіх священнослужителів, вказало найбідніших і гідних опікунського утримання. П. 6 рекомендував благочинним і підзвітному духовенству використовувати місцеві джерела допомоги для вдів і сиріт, а списки благодійників
та їх пожертвувань (грішми чи речами) представляти опікунству або митрополитові [23,
с. 9-10]. Також опікунство могло виділяти одноразові виплати для придбання знарядь пра-

ці та при заміжжі сиріт. Коли ж прохання про
допомогу подавали особи, які мали забезпечених дітей і близьких родичів, опікунство замість виплат докладало зусиль для того, щоб
переконати останніх утримувати нужденних [4, с. 1175]. По завершенні року опікунство
готувало детальний звіт, який надсилався
єпархіальному архієреєві, а після перевірки –
Синоду [36, с. 27].
Як свідчать архівні документи, траплялись
випадки, коли розгляд прохань про отримання
виплат розтягувався у часі. Це підтверджує
звернення опікунства до консисторії 1837 р.
про надання довідки про службу покійного
протоієрея Києво-Подільської Борисоглібської
церкви С. Александровського, «чи не стосувалось його ніяких справ життя опорочующих»,
яка вимагалася ще у 1832 р. для вирішення
питання про утримання його вдови. Канцелярія опікунства звертала увагу на якнайшвидше надання й інших подібних довідок [30,
арк. 1].
Непоодинокими випадками були: несвоєчасне надання працівниками опікунства необхідних відомостей про осіб, що отримували
виплати, їх перехід в інші відомства і навіть
смерть, несвоєчасне передання зібраних пожертв вдовам і сиротам. Тому єпархіальною
адміністрацією й опікунством вимагалось, щоб
його співробітники у термін не пізніше одного
місяця передавали виплати нужденним, негайно повідомляли про смерть осіб, що користувались утриманням, заміжжя дівчат, навчання сиріт на казенному забезпеченні, перехід до іншого благочиння чи єпархії. Також необхідно було своєчасно присилати зібрані для
установи благодійницькі та кухликові кошти [21, с. 110-112].
Робота опікунства дала результати вже через рік діяльності. Якщо на момент його утворення благодійницька сума дикастерії становила лише 501 руб. 6 коп. і виплати отримували всього 27 осіб, з яких 16 – священики, вдови, сироти м. Києва, то вже у 1824 р. допомогу
від опікунства отримали 499 осіб чи родин
єпархії. За звітом 1825 р. загальний капітал
опікунства становив 22 054 руб. 53 коп. Видатки склали 12 938 руб. 90,5 коп.: 5000 руб. відіслано в опікунську раду на прирощення відсотків; 7418 руб. допомоги 380 особам; 130 руб. на
придане двом сиротам; 390 руб. 90 коп. на
утримання канцелярії. Залишок склав
9115 руб. 62,5 коп. і два квитки Московської
опікунської ради на 5000 та 1000 руб. [28, с.
634, 637-638]. З часом капітал єпархіального
опікунства зростав, як, врешті, і кількість нуж-

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
денних, які отримували допомогу. У 1875 р.
недоторканний капітал опікунства становив
53 486 руб. відсотковими паперами. Того ж року надійшло 9308 руб. 49 коп., а видатки становили 8478 руб. 74 коп. [34, арк. 3]. У 1878 р.
капітал опікунства складав 59 086 руб. білетами та 7318 руб. готівкою [11, с. 7], у 1899 р. –
113 568 руб. 77 коп. білетами та 14 510 руб.
93 коп. готівкою [35, арк. 52], а на початок
1911 р. – 168 311 руб. 77 коп. білетами та
9035 руб. 31 коп. готівкою [15, с. 19].
Але фінансових можливостей установи все
ж не вистачало для надання повноцінного
утримання, і часто виплати були незначними.
Наприклад, у 1863 р. духовенство 6-го благочиння Сквирського повіту просило збільшити
утримання для доньки покійного дячка
О. Василевської з 4 до 12 руб. на рік. За резолюцією митрополита, клірики округу мали зібрати необхідну суму з власних кишень з
огляду на скорочення коштів опікунства [22,
с. 142].
Для збільшення допомоги вдовам і сиротам
єпархіальна адміністрація надала право благочинницьким радам кожного округу самостійно розподіляти та визначати розмір опікунських виплат із сум, що збиралися в окрузі.
З цих коштів передбачалося відправляти до
опікунства на прирощення капіталу лише 10%
та залишок після розподілення. За умови нестачі грошей вимагалося заохочувати членів
причтів до особистих пожертвувань. Митрополит наголошував на доцільності цих заходів,
оскільки у 1867 р. духовенство не лише збільшило розміри допомоги, а й виплачувало її, в
основному, з місцевих джерел, без опікунських
сум [7, с. 683]. Про недостатність коштів установи свідчить її звернення до ХІХ єпархіального з’їзду (1903 р.) про пошук способів збільшення фінансових можливостей опікунства [5,
с. 55].
У 1877 р. установа видала: постійних виплат на суму 6818 руб. 92 коп., одноразових
допомог – 322 руб. 55 коп., на оплату лікування
у міських лікарнях – 309 руб. 73 коп. та на
утримання училищ – 785 руб. 70 коп. Такі незначні суми пояснюються, крім фінансових
обмежень опікунства, тим, що останнє тільки
доповнювало нестачу місцевих коштів, які
збиралися у благочинницьких округах [11,
с. 7]. Тенденцію можна прослідкувати по трьох
найбільших повітах єпархії. Так, 1874 р. у Київському повіті (без м. Києва) заштатному духовенству, вдовам, сиротам, хворим видано 47
виплат на суму 723 руб. 80 коп., а опікунством
додано ще 245 руб. 1 коп. [2, с. 91-95], в Уман-
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ському – 49 виплат на суму 628 руб. 97 коп., а
доповнено лише 66 руб. 70 коп., у Васильківському повіті на 27 виплат розміром 414 руб.
23 коп. не лише вистачило місцевих коштів, а й
відправлено до опікунства залишок 72 руб.
86 коп. [3, с. 104-107, 110-114]. Більші суми
установа додавала нужденним м. Києва: у
1874 р. видано 67 виплат на суму 1586 руб., з
якої опікунство додало 1113 руб. Найменший
розмір допомоги становив 5 руб., найбільший
– 120 руб. на рік удові кафедрального протоієрея А. Крамаревій з донькою [2, с. 85-90]. У переважній більшості розмір виплат становив
10-30 руб. на рік і лише деякі з них перевищували 50 руб. У 1899 р. заштатним священно- та
церковнослужителям, їх удовам, сиротам опікунство видало 12 062 руб. 39 коп. (4848 руб.
91 коп. на постійні виплати та 7213 руб. 48 коп.
на одноразові). Їх розмір складав від 10 до
80 руб., а у деяких випадках до 100 руб. на
рік [12, с. 193; 35, арк. 63]. Кількість сімей, що
потребували допомоги, видно за даними таблиці 1 (див. додаток).
Велику підтримку опікунству надавали київські митрополити. Зокрема, на відсотки з капіталу митрополита Євгенія (Болховітінова),
що був переданий Московській опікунській
раді (на кінець життя митрополита сума складала 25 тис. руб.), щорічно утримувались у духовних училищах понад 20 учнів з незаможних
родин (на кожного по 40 руб.). Претендентів
на стипендії обирали працівники єпархіального опікунства [28, с. 639-641]. Митрополит Філарет (Амфітеатров) також жертвував на допомогу незабезпеченому духовенству значні
суми: загалом за всі роки Київське єпархіальне
опікунство отримало від нього 42 500 руб. [28,
с. 643]. Згідно із заповітом митрополита його
особисті речі передавалися Києво-Печерській
лаврі, бібліотека – Київській духовній семінарії, а кошти, які майже всі роздав протягом
життя, були поділені на три частини: третину
на похорон, третину убогим і третину на Києво-Софійське духовне училище та єпархіальне
опікунство [9, с. 293].
У 1884 р. єпархіальний з’їзд ухвалив рішення відраховувати до опікунства 1% із загальної річної суми кухликово-гаманцевого прибутку на лікування нужденних. Але цієї суми, що
складала близько 1500 руб. на рік, було недостатньо. У зверненні до ХХІХ єпархіального
з’їзду (1913 р.) опікунство наголошувало, що
цих коштів не вистачало навіть на сплату недоїмок за лікування, які вимагало земство. Тому установа часто відмовляла священно- та
церковнослужителям у видачі допомоги на лі-
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кування їх або членів сімей [19, с. 90-91]. Митрополит затвердив постанову з’їзду про збільшення з 1914 р. відсоткового відрахування
із загального кухликово-гаманцевого прибутку єпархії з 1 до 2% [6, с. 86-87].
У віданні єпархіального опікунства перебувала богадільня імені митрополита Київського
Іоанікія, створена 4 листопада 1905 р. у приміщеннях колишнього духовного училища
м. Богуслава Канівського повіту. До притулку
приймалися лише особи «бездоганної поведінки» відповідно до фінансових можливостей
опікунства та наявних місць. Перебування чоловіків у перші роки допускалося у виняткових випадках. Спочатку передбачалося приймати 40 осіб (приблизно 20 дорослих і 20 дітей) [17, с. 531-532, 539]. Але така кількість залишалась і в наступні роки. Наприклад, у
1913 р. у притулку проживало 39 осіб (4 чоловіки і 35 жінок), у тому числі 1 особа на платному утриманні. У 1914 р. прийнято рішення
безкоштовно утримувати не більше 40
осіб [19, с. 89].
Отже, Київському єпархіальному опікунству належить визначальна роль у соціальному
забезпеченні нужденних представників духовного стану. Ця допомога була чи не єдиним
джерелом забезпечення до запровадження
пенсійних виплат, адже при виході за штат
священно- і церковнослужителі втрачали право на всі прибутки, якими користувалися перебуваючи на службі.
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Tatsiyenko Vitaliy
Kyiv Eparchial Guardianship in the System of Material Security of the Orthodox Clergy
The paper deals with the activities of the Kyiv diocesan guardianship as an estate care institution. The reasons for the
establishment of eparchial guardianship in the Russian Empire were the difficult financial situation of the non-staff clergy,
widows and orphans. The state, being unable to undertake for the social security of clerics, appeared to be without means of
subsistence, and their families, entrusted their maintenance to the clergy that were in service.
The sources of financing for the poor clergy were determined: church offerings, charitable donations, profits of cemetery
churches, fines paid by members of the clergy for their faults, etc. The attention is paid to the rules that governed the diocesan
guardianship in providing assistance to the needy. It is noted that the work of the institution gave results in just one year of
activity. But despite the growth of the capital of eparchial guardianship, the financial capacities of the guardianship were still
not enough to provide full-time maintenance and often the assistance was insignificant. In the vast majority, the amount of
payments was 10-30 rubles per year and only some of them exceeded 50 rubles.
Under the authority of the eparchial guardianship was the almshouse named after Metropolitan of Kyiv Ioanikii, established
in 1905 in the town of Boguslav. There were about 40 people in the almshouse mainly wives and children of the clergy.
It is noted that Kyiv eparchial guardianship played a leading role in the social security of the needy representatives of the
clergy. That assistance was perhaps the only source of support before the introduction of pension benefits, since, when leaving
the staff, the clergy were deprived of the right to have all the profits they enjoyed being at the service.
Keywords: Kyiv eparchial guardianship, clergy, Kiev eparchy, metropolitan, material assistance
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Таблиця 1. Кількість сімей по Київській єпархії, що потребували допомоги
від опікунства [1, с. 190-192; 8, с. 100-103; 25, с. 48-51].

Повіти
м. Київ
Київський
Радомишльський
Васильківський
Черкаський
Чигиринський
Канівський
Таращанський
Звенигородський
Бердичівський
Липовецький
Сквирський
Уманський
Всього
Повіти
м. Київ
Київський
Радомишльський
Васильківський
Черкаський
Чигиринський
Канівський
Таращанський
Звенигородський1
Бердичівський2
Липовецький
Сквирський
Уманський
Всього
м. Київ
Київський
Радомишльський
Васильківський
Черкаський
Чигиринський
Канівський
Таращанський
Звенигородський
Бердичівський
Липовецький
Сквирський
Уманський
Всього

1
2

1867 р.
Кількість сімей
72
32
26
34
26
15
33
28
36
12
28
19
45
406
1890 р.
Зібрано у благоКількість
чинницькому
сімей
окрузі
59
647 руб. 68 коп.
61
729 руб. 71 коп.
36
512 руб. 76 коп.
56
806 руб. 81 коп.
64
1162 руб. 32 коп.
43
699 руб. 32 коп.
47
822 руб. 77 коп.
47
564 руб. 37 коп.
54
733 руб. 81 коп.
37
466 руб. 70 коп.
42
571 руб. 91 коп.
31
598 руб. 5 коп.
68
1097 руб. 99 коп.
636
9414 руб. 20 коп.
1911 р.
38
473 руб. 96 коп.
68
792 руб. 60 коп.
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618 руб. 24 коп.
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9266 руб. 18 коп.
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175 руб.
360 руб. 60 коп.
389 руб.
397 руб. 55 коп.
139 руб.
302 руб. 18 коп.
256 руб. 24 коп.
567 руб. 51 коп.
5252 руб. 24 коп.
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40 руб.
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552 руб. 76 коп.
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У статті проаналізована діяльність Кременчуцького повітового земства у другій половині XIX ст. у
напрямку розбудови медичної допомоги на селі. Особлива увага звернена на формування медичних установ
у повіті, боротьбу з епідемічними захворюваннями, відзначені позитивні та негативні сторони у діяльності лікарів і фельдшерів. У цілому авторам вдалося показати позитивну роботу земства, щодо забезпечення нормальних умов для сільського населення. Значна увага у статті приділена питанню фінансування
роботи медичного персоналу, діяльності окремих лікарень. Окремо відзначена робота О. Богаєвського як
земського лікаря та гласного.
Ключові слова: земство, повіт, медицина, лікарі, фельдшери, епідемії

Проблема охорони здоров’я населення надзвичайно актуальна у сучасній Україні. Висока
смертність наших співгромадян, найменша
тривалість життя серед країн Європи, низький
відсоток практично здорових людей – все це
змусило нашу владу розпочати медичну реформу. У зв’язку з цим, особливої актуальності
набуває досвід земських установ, які існували
в Україні у дорадянський час. Земська медицина протягом більше ніж півстолітнього існування накопичила значний досвід в організації лікарської допомоги населенню та його
не варто ігнорувати сьогодні.
Названа проблема недостатньо досліджена
в українській історіографії. З цього питання ми
маємо роботу Л. Євселевського та В. Федько
про лікаря О. Богаєвського [5] та статтю
Л.В. Бутко, С.А. Федоренко [2] про медичну
освіту у Кременчуцькому повіті.
Мета даного дослідження – проаналізувати
діяльність Кременчуцького повітового земства у напрямку розбудови й організації лікарської допомоги населенню у другій половині
XIX ст. Джерельною базою нашого дослідження виступають щорічні звіти земської управи,
матеріали періодичної преси, у тому числі й
медичної, спогади лікарів та ін.
Земства були створені у 1864 р. в результаті
реформ місцевого самоврядування, які проводив російський імператор Олександр II у 6070-х роках XIX ст. Це були виборні органи у губерніях і повітах, що мали опікуватися осві-

тою, медициною, місцевим господарством,
шляхами й ін. Одним із пріоритетних завдань
земства було сприяння охороні народного
здоров’я. З цього приводу варто нагадати, що
тоді їм довелося організовувати сільську медицину фактично з нуля. У селах був практично відсутній будь-який медичний персонал,
лікували людей знахарки та баби-повитухи.
Проблема розвитку медичної галузі обговорювалась уже на перших зборах Кременчуцького повітового земства, які відбулися у
1865 р. Тоді було прийнято рішення «просити
гласних Ф. Кумме та Ф. Григоренка взяти
участь у діяльності Управи з вироблення заходів з розробки питання народного здоров’я,
обґрунтувати свої пропозиції з відшукування
найбільш зручних і дешевих способів народного лікування в повіті, визначивши необхідну
для цього допомогу від земства» [8, c. 509]. На
наступних земських зборах було заслухано
проект організації медичної роботи у Кременчуцькому повіті. Він передбачав створення у
краї лікарської частини та розподіл її на дві дільниці. У кожній з них мав бути один лікар і 10
фельдшерів та їх учні. У 1867 р. у бюджеті земства за статтею медицина передбачалися такі
витрати: «на жалування двох лікарів –
1200 руб., квартирні їм – 200 руб., жалування
10 старшим фельдшерам – 1000 руб.,
10 молодшим – 750 руб., квартирні 10 фельдшерам – 200 руб. Планувалися разові витрати:
на облаштування аптек – 216 руб., на купівлю
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ліків – 250 руб., на придбання речей для новоствореного закладу – 100 руб. Усього
3916 руб». [8, c. 511].
У 1870 р. до уставу медичної частини внесено суттєві зміни, найважливіші з них: збільшити кількість лікарів до трьох осіб і встановити їм платню по 700 руб. на рік, тобто витрати на їх утримання залишалися попередні.
На роз’їзд кожному з них виділялося по
300 руб., також планувалося створити шпиталь на п’ять ліжок. Біля лікаря постійно перебували два фельдшери з річним жалуванням
150 руб. До обов’язків медичного персоналу
входило безкоштовне лікування жителів повіту, ліки купувалися земством і надавалися
хворим безкоштовно. На їх придбання виділялося 600 руб.: по 200 руб. Визначено було і місце перебування старшого медперсоналу у селах Пузикове, Пустовойтове, Василівка, Мозоліївка [8, c. 517]. Усього на медицину в 1870 р.
планувалося виділити із земського бюджету
4050 руб. [8, c. 511].
У 1871 р. земські збори вирішили відмовитися від попередньої схеми формування мережі медичних закладів. Запропоновано збільшити кількість фельдшерів до 19, по одному
на волость, залишити одного лікаря на повіт.
На його утримання передбачалося 1200 руб.,
до цієї суми входили і кошти на роз’їзд. Жалування фельдшера складало 150 руб. 1000 руб.
надано на закупівлю медикаментів. Загальна
сума витрат на медицину склала 5050 руб. Наступного року фінансування охорони здоров’я
збільшилося ще на 1000 руб. і становило
6050 руб. [8, c. 512-513].
Однак, заплановані нововведення та збільшення коштів на медицину не дали очікуваних результатів. Тому на зборах у 1873 р. вирішили суттєво скоротити витрати на охорону
здоров’я. Залишили одного лікаря на повіт і
при ньому двох фельдшерів. До їхніх
обов’язків входила лише боротьба з епідемічними хворобами. Витрати на медичну галузь
скорочувалися до 2 тисяч руб. [8, c. 519].
Проте, уже наступного 1874 р. земські збори створили нову комісію щодо поліпшення
медичної галузі. До неї увійшли гласні
А. Герик, Ф. Григорович, М. Лебідь, С. Вовк,
П. Святелик. Комісія разом з членами управи
та запрошеними спеціалістами з медичної галузі отримала завдання до наступних зборів
розробити план змін в організації охорони
здоров’я у Кременчуцькому повіті.
Основними його засадами були: 1) у повіті
повинно бути два лікаря: один у Градіжську, а
другий в Омельнику, перший отримував

1000 руб. жалування, а другий 1200 руб.; 2) в
обох пунктах планувалося відкрити два медичних заклади, які лікарі зобов’язувалися відвідувати щоденно; 3) фельдшерів запланували
збільшити до 21 на повіт, з розрахунку один на
волость і два на лікарню; 4) жалування їм призначалося 150 руб. на рік; 5) до зобов’язань середнього медичного персоналу входило лікування хворих у волостях; 6) лікарі запрошувалися до тяжкохворих або під час епідемій [8,
c. 519-520].
Аналізуючи діяльність Кременчуцького повітового земства у розбудові закладів охорони
здоров’я за перше десятиріччя, приходимо до
висновку, що протягом зазначеного періоду
воно діяло без чіткої системи. Земці намагалися зекономити на лікарях, замінити їх фельдшерами. Схожа ситуація була і в інших повітах
Полтавської губернії. У цілому можна погодитися з тією оцінкою медичної справи у повітах,
яку подав Б. Веселовський: «Отже, ми бачимо,
що загальна картина ставлення перших земських діячів до питання охорони народного
здоров’я виявляється далеко не у рожевому
світлі. У цьому ставленні переважали станові,
кріпосницькі ноти, – що виявилося у стягненні
з селян значних поборів на медичну частину, у
перевазі для селян «дешевої» фельдшерської
допомого і т.д. Не в меншій мірі давало себе відчути і просто неохайне ставлення до справ,
недостатність розважливості й енергії в земських діячів [3, c. 335-336].
Роз’їзна система разом із фельдшеризмом
майже скрізь складала першу стадію розвитку
земської медицини. Вона успадковувалась від
дореформеної лікарської справи, коли неграмотні фельдшери надавали «медичну» допомогу селянам. Земські гласні брали фельдшерів під свій захист, хоча нерідкими були скарги
на їх пияцтво та грубість. Вони наводили такі
аргументи, що фельдшер – це «мужицький доктор», якому населення довіряє більше, ніж лікарю, він представляє зв’язкову ланку між лікарем і народом, і, нарешті, утримання фельдшерів обходиться значно дешевше. Однак саме
життя згодом довело помилковість цих доводів. Єдиний позитив цього періоду полягав у
тому, що в повіті працювали два лікаря та
приблизно два десятки фельдшерів, які надавали хоч і невелику, але допомогу населенню,
окремі кошти виділяло земство на медикаменти. Медичні послуги були безкоштовними.
У 80-х роках XIX ст. земства стали поступово
відмовлятися від надання амбулаторної допомоги населенню, яка супроводжувалася постійними роз’їздами двох лікарів, і планували
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перейти до облаштування лікарень на кожній
дільниці. Збори загалом погодилися з доповіддю та внесли свої поправки. Вирішено збільшити кількість лікарів до 5, а фельдшерів
зменшити до 11, по двоє мали бути у кожній
лікарні й один у Крюківській волості. Дільниці
розподілялися так: перша – Келебердянська,
охоплювала Кобелячківську та половину Потікської волості (запсільську частину), Солоницьку, Крюківську волості з лікарнею та квартирою лікаря у Келеберді; друга – половина
Потікської, Омельницька, Пісківська, Кохнівська з лікарнею і квартирою лікаря в Омельнику; третя – Манжеліївська, Кринківська,
Глобинська, Пустовойтівська з квартирою та
лікарнею у Кринках; четверта – Градізька, Недогарська, Рублівська, Пирогівська, з лікарнею
та квартирою у Градізьку; п’ята – Мозоліївська,
Святилівська, Горбівська з лікарнею та квартирою лікаря у Мозоліївці. Усього планувалося
виділити на медицину із земського бюджету –
14000 руб. [8, c. 525].
У 1882 р. на збори гласних винесли проект
інструкції земським лікарям Кременчуцького
повіту, який розроблявся спільно з Управою та
вищим медичним персоналом. У першій його
частині викладено права й обов’язки санітарної ради, в руки якої передавалося завідування
медициною, до її складу планувалося включити членів Управи, земських лікарів та окремих
гласних. Рішення на ній ухвалювалося більшістю голосів. У другому розділі зазначалися
права й обов’язки кожного лікаря окремо. У
його підпорядкуванні була лікарня з приймальними покоями й аптекою. Він проживав у
тому населеному пункті, де знаходився стаціонарний медичний заклад. Лікар був зобов’язаний приймати хворих щоденно зранку
та вести записи, згідно з вимогами санітарної
ради, а також, щомісяця подавати звіт про медичний стан на його дільниці. Віспощеплення
знаходилося під його контролем. Він мав право звільняти фельдшерів за своїм розсудом,
лише повідомляючи про це Управу. Йому щороку надавалася 28-денна відпустка за згодою
виконавчого органу земства. За кожні п’ять
років служби медик отримував додатковий
оклад у сумі 300 руб. [8, c. 528].
Питання покращення медичного обслуговування хвилювало тогочасне суспільство. Зусиллями органів місцевого самоврядування,
починаючи з 70-х років XIX ст., відбувалися
з’їзди земських лікарів. Вони відіграли значну
роль у розвитку земської медицини. На них
обговорювалися та розроблялися різноманітні
питання з організації охорони здоров’я насе-

47

лення, зокрема, про фельдшеризм, про роз’їзну
систему, про віспощеплення, про санітарну організацію, про протиепідемічні заходи. У Полтавській губернії перший з’їзд лікарів відбувся
у 1882 р. За його результатами опубліковано
«Труды первого съезда земских врачей Полтавской губернии». Рецензію на видання опублікувала газета «Земский обзор». Підсумовуючи
роботу з’їзду, знаний кременчуцький лікар і
згодом
активний
земський
гласний
О. Богаєвський зазначив: «Це перший досвід
колегіального обговорення земсько-медичної
справи лікарями, що працюють у повітах, стоячи біля справи. Як перший досвід наскільки
він вдалий, судити не нам. Програма була доволі обширною і не могла бути виконана повністю» [7]. На з’їзді тривали суперечки щодо
стаціонарної та роз’їзної системи медичного
обслуговування населення. Відзначалися важкі умови лікарської праці, коли доводилося
приймати до 150 хворих на день.
Другий з’їзд лікарів Полтавської губернії
відбувався з 15 до 25 вересня 1883 р. У ньому
взяло участь більше 30 лікарів. Звіт про його
роботу надрукував у тижневику «Земский обзор» завідуючий Кременчуцькою губернською
земською лікарнею О. Богаєвський. Він повідомляв, що на з’їзді працювало шість секцій, на
яких прийняті важливі рішення. Зокрема, у
питанні облаштування лікарень з’їзд рекомендував формувати їх за принципом українських хат з двома відділеннями через сіни. Таких
споруд повинно бути не менше трьох. Перша
для кухні й амбулаторії, друга для звичайних
хворих, третя – для епідемічних хворих і сифілітиків. Підлога у хатах мала бути дерев’яною,
вікна великі та світлі [1]. Таку ідею проводив
М.І. Пирогов, доводячи, що розміщення лікарень у звичайних мазанках сприяє розсіяності
й ізольованості хворих. У той же час великі лікарні лише служать накопиченню мікробів. У
всіх пропозиціях з’їзду «ясно подане основне
положення: правильне облаштування земської медицини мусить бути покладено в основу
будь-якої діяльності земства з охорони народного здоров’я» [1].
Отже, протягом 80-х – 90-х років XIX ст. у
повітовій земській медицині відбувалися помітні зрушення, які полягали у поступовому
відході від орієнтації на фельдшерів, збільшені
кількості лікарів і зростанні витрат на охорону
здоров’я.
Важливим напрямком у діяльності земських установ була боротьба з епідемічними захворюваннями. Причому основний тягар роботи лягав на повітові земства. Б. Веселовсь-
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кий з цього приводу зазначав: «У справі боротьби з епідемічними хворобами до останніх
часів у земстві панувала повна безсистемність.
Несли витрати і повітові, і губернські земства,
–причому не було визначено, в яких випадках
бере участь губернське земство і т.д. Зазвичай
губернське земство відпускало кошти повітовим під час сильного розвитку епідемій» [3,
c. 322-323]. Серед найбільш поширених епідемічних захворювань у нашому краї були віспа,
холера, дифтерит, тиф та ін. Вже на початку діяльності Кременчуцького повітового земства
були спроби розпочати боротьбу з небезпечними для суспільства хворобами.
Із запровадженням земств організація проведення щеплень проти віспи покладалася на
них. Ще у 1864 р. вийшов наказ, щоб сільські
товариства серед своїх членів, або сторонніх
осіб вибрали молодих людей бажано за їхньої
згоди для безкоштовного навчання віспощепленню у місцевих лікарів. Ці особи звільнялися
від усіх податків і повинностей, а також від солдатської служби. Утримувалися вони за рахунок місцевих сільських товариств. Однак, це
нововведення далеко не відразу було втілене у
життя. Лише з другої половини 80-х років
XIX ст. відбулися помітні зрушення. Розвиток
відбувався у трьох напрямах: 1) витрати брало
на себе фактично повністю повітове земство;
2) замість «віспощеплювачів» справа покладалася на медичний персонал; 3) губернське
земство централізувало постачання повітів вістовою лімфою. Незважаючи на помітні успіхи,
зроблені земством у боротьбі з натуральною
віспою, залишалося ще чимало людей, які з різних причин уникали щеплення. За даними
Головного медичного управління у 1904 р. в
земських губерніях на 10 тисяч населення кількість щеплених складала 368 осіб, а у не
земських – 327 [3, c. 410]. Це середня цифра,
вона суттєво відрізнялася по губерніях.
Іншими небезпечними епідемічними хворобами, з якими мусили боротися органи місцевого самоврядування, були дифтерит, скарлатина. З цього приводу на з’їзді медиків виступив доктор Ейгорн з рефератом щодо проблем причинного зв’язку скарлатини та дифтериту. Він з 1871 по 1877 роки служив лікарем у Кременчуці та Кременчуцькому повіті.
Учений повідомляв цікаву інформацію про захворюваність у нашому краї: «У жовтні 1871
року я став часто помічати випадки скарлатини. У кінці того ж року захворюваність стала
частішою, так що мені доводилося бачити
один-два свіжих випадків на тиждень, а у 1872
році захворюваність набула загрозливого ха-

рактеру. Хоча холерна епідемія лютувала у
Кременчуцькому повіті влітку 1872 року (у
червні, липні, серпні, вересні), поїдаючи собою
всю турботу населення, примусивши останніх
забути про скарлатину, тим не менше епідемія
скарлатини продовжувала поширюватись, так
що у 1873 році вона набула жахливих розмірів,
досягши першого максиму в жовтні 1873 року.
У 1874 році епідемія скарлатини дещо зменшилася, але в березні того ж року вона знову
прогресувала, досягши другого максиму у вересні. У 1875 році епідемія скарлатини в Кременчуці втрачає свою силу, але не зникає повністю. Так протягом 1876 і до травня 1877 року (в травні я отримав призначення на Кавказ)
випадки захворювання скарлатиною нерідко
спостерігалися мною. Однак з явним переломом сили епідемії скарлатини, яке настало в
1875 році, з’явилися і перші випадки дифтериту, розвиток якого знаходився в оберненому
становищі до розвитку скарлатини: чим слабшою ставала епідемія скарлатини, тим сильніші ставали розмахи дифтериту. Восени 1875
року крик і плач стояв по жертвах забраних
дифтеритом, він зробився всезагальним у
Кременчуці». У підсумку своєї доповіді доктор
зробив такі висновки: «1) епідемії дифтериту
часто передують епідемії скарлатини; 2) в епідемії дифтериту може бути і скарлатинний
дифтерит і самостійний дифтерит; 3) у практичному відношенні важливо розрізняти ці
явища. «З огляду на це, – писав він, – насмілююся покірно просити секцію запропонувати
лікарям, направленим у Полтавську губернію
для припинення епідемії дифтериту, звернути
увагу на порушені мною питання, як у справі
походження цієї епідемії від епідемії скарлатини, так і щодо спільного існування двох
форм дифтериту» [9, c. 244-247].
Про епідемію холери 1893 р., яка охопила і
Кременчуцький повіт, ділився враженнями лікар А. Волкенштей, який перебував у санітарному загоні Полтавського губернського земства: «В Кременчуге мы не задержались на вокзале, поехали на пароходную Днепровскую
пристань и здесь тотчас зазвучали иные речи,
– стало несомненным, что мы въехали в холерную область. Красивый пароходный агент
видимо обрадовался, когда я подошел и заговорил с ним о санитарном состоянии Кременчуга; он тотчас же предложил поговорить с
холерным бараком, который на наши вопросы
телефонировал, что холерных больных–29, и
что больной, который доставлен вчера с пристани – плох, вероятно, скоро помрет» [4]. Він
указав на антисанітарні умови, які були тоді у
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місті, зокрема, під час продажу продуктів харчування та на пароплаві, де перебували заробітчани. Жахливу картину він побачив у селі
Келеберда: «В избе лежит сутки труп умершей
от холеры женщины, 2-х детей, которых схоронили вчера, третий (последний) лежит в хате почти рядом с трупом матери. Вчера до
смерти матери нашлась старуха, решившая
помочь студенту (студент 5 курсу медінституту присланий земством на боротьбу з епідемією) обмыть и одеть детей, а сегодня поголовно все люди отказываются войти в хату и помочь в похоронах. Но впечатление, испытанное мною, когда вошел я в хату, было по истине сражающее, и много усилий над собой нужно было, чтобы не проявить своего смущения.
Представьте хатенку в 5 квадратных аршин
без сеней, и столь низкую, что выпрямившись
стоять нельзя; на грязном земляном полу, лежит труп еще молодой женщины с красивыми
чертами лица, одетый в рубища. Лицо и руки,
ноги совершенно испачканы; на нарах на клочке соломы лежит восьмимесячный ребенок,
облаченный в дырявую тряпку; ребенок холодный, агонизирующий, с окоченелыми членами, медленно всхлипывает. В хатенке никаких
признаков хозяйства и не во что одеть
труп» [4]. Автор констатував, що саме жахливі
умови життя більшості селян сприяли епідеміям. Не подолавши бідність, темноту селянських мас, не можна успішно протистояти масовим захворюванням.
Отже, земство робило свій внесок у боротьбу з епідемічними захворюваннями. Проте,
одними зусиллями органів місцевої влади
проблему не можна було подолати. Становлення медичної галузі у Кременчуцькому повіті відбувалося у тісному зв’язку зі специфікою економічного розвитку регіону. Земства,
як органи місцевого самоврядування, надавали важливого значення кадровій політиці у
медичній галузі, оскільки переваги стаціонарної системи медичного обслуговування вимагали збільшення кількості персоналу. За їх
сприяння відкривалися та діяли різноманітні
навчальні заклади з надання спеціалізованої
медичної освіти. У Кременчуці на кошти губернського земства в 1904 р. постала акушерсько-фельдшерська школа, якою керував лікар
О. Богаєвський. Він неодноразово обирався
земським гласним.
Важливим чинником діяльності земств у
сфері охорони здоров’я було фінансування медичної галузі. Її бюджет зростав швидше, ніж
земський. Значна його частина йшла на утри-

мання лікарень і на закупівлю медикаментів.
Фінансову підтримку у цьому питанні надавали сільські громади. Оскільки утримання фельдшерів і фельдшерських пунктів покладалося власне на них, тому вони ставали на захист
прав медичних працівників, брали на себе зобов’язання щодо оплати праці та житла медичного працівника. Заходи земств як органів місцевого самоврядування у цьому напрямку
могли б бути враховані і сьогодні при виробленні підходів щодо вирішення матеріальних і
соціальних проблем медпрацівників і підвищення їхнього добробуту (наприклад, стосовно створення системи пільг для медпрацівників у сільській місцевості).
У цілому Кременчуцьке земство розвивало
медичну сферу в однакових напрямках, що цілком закономірно зумовило однотипність періодів становлення зазначеної галузі у губерніях. Певні відмінності між повітами Полтавської губернії спостерігалися лише у кількісних показниках, що було пов’язане з більшими
чи меншими територіальними межами та фінансовим потенціалом кожного земства. Земство, як інститут місцевого самоврядування,
нерідко виправляло хиби загальнодержавних
установ у галузі медицини, забезпечуючи ті її
сфери, що виявлялися поза увагою центральної влади.
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Krot Volodymyr, Mateta Oleksiy
Formation and Development of Zemstvo Medicine in Kremenchug County in the Second Half of the XIX Century
The paper is devoted to the theme of the development of zemstvo medicine in Kremenchug county in the second half of the
19th century. The purpose of the publication is to highlight the activities of local self-government bodies in the sphere of the
development of medical institutions in our region. It is based on a wide range of sources: a systematic archive of county zemstvo
reports, materials from periodicals, memoirs of doctors. The authors reconstructed the work of zemstvo institutions during the
second half of the XIX century, decade after decade, pointing to the positive facts and disadvantages.
Speaking about the activities of zemstvos in the 60-70s of the XIX century, the appearance in the villages of certified medical
staff should be mentioned, and among the shortcomings were a certain chaos in their activities, the inconsistency of their
policies, due to the existence of relics of serfdom, and uneven funding. That meant reducing the number of doctors, and
orientation on medical assistants (so called «peasant doctors», according to some councilors, which the people trusted more than
professional doctors).
In the 80s, positive changes took place in the activities of the zemstvo, in particular the creation of medical centers, the
increase in the number of zemstvo doctors, and the steady growth of funds for financing medical sector, which in that period
came to the first place in the zemstvo budget. Special attention is paid to the struggle in the county with epidemics in particular
with diphtheria and scarlet fever, and the measures taken by the zemstvos in this case are considered. The work of zemstvo
doctors and medical assistants on the provision of medical care to the population of the county is noted.
Separately, the authors mention the activity of the famous physician O. Bogaevskyi, who for a long time was the head of the
zemstvo province hospital, headed the nursing and obstetric school. At the same time, the weak points of certain doctors work
have also been mentioned. The conclusions emphasize, in general, the positive effect of the activity of the zemstvo on the
provision of medical care to the population, in particular on reducing mortality in the county, especially among children. As a
recommendation, it is suggested to take today, as the example, the experience of zemstvos in the organization of medical care to
the population.
Keywords: zemstvo, county, medicine, doctors, medical assistant, epidemics
Надійшла до редакції / Received: 24.07.2018

Схвалено до друку / Accepted: 07.09.2018

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

51

УДК 337.36 : 63 (477.54) «189/190»

ОСВІТНІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ЗАКЛАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ
(ДРУГА ПОЛ. ХІХ – ПОЧ. ХХ ст.):
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ З АГРОНОМІЇ ТА ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ
Ольга Глоба
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Україна, 08401, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30
e-mail: gof72@ukr.net
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7454-7162
Встановлено передумови заснування навчальних сільськогосподарських закладів і висвітлено їхню організацію та навчальну діяльність. З’ясовано, що система нижчої сільськогосподарської освіти складалася з навчальних закладів таких як сільськогосподарські училища та сільськогосподарські практичні школи, а пізніше й різних сільськогосподарських курсів, класів. Метою нижчих сільськогосподарських шкіл стало поширення серед сільського населення, переважно шляхом практичних занять, основних знань із сільського господарства та сільськогосподарських ремесел. На Харківщині існували: приватна школа у селі Кручику (маєток Каразіна), школи у с. Бабаях (маєток Щербініна), с. Бишкині (маєток Осипова), с. Каплунівці
(маєток Соловйова) та дві школи у маєтках графа Шереметьєва; окрім згаданих приватних шкіл, працювала Асєєвська нижча сільськогосподарська школа Зміївського повіту та землеробська школа у місті Чугуєві.
Ключові слова: сільськогосподарська освіта, сільськогосподарські училища, приватні школи, дослідницькі поля, агрономія

Вивчення, теоретичний аналіз і визначення
можливостей використання досвіду, накопиченого професійною освітою України на різних
етапах її історичного розвитку, має велике значення для концептуального та практичного
вирішення сучасних проблем професійної освіти, у тому числі й сільськогосподарської.
На сільське господарство уряд звернув увагу
у Російській імперії на початку ХVIII ст. [6, с. 12].
Петро Великий перший осмислив важливе урядове значення цієї гілки та регламентом від
11 грудні 1719 р. включив в обов’язки камерколегії турботи про розвиток сільського господарства. У цьому питанні його погляди поділяла і Катерина ІІ, про що свідчили її настанови
губернаторам (1764 р.), де про землеробство
мова йшла як про «источник всех сокровищ и
богатств государства».
Розвиток державних заходів із сільськогосподарської освіти почався лише з часів царювання імператора Миколи Павловича. Особливе
значення у цьому відношенні мав «Комитет об
усовершенствовании земледелия в России»
(1833 р.). Він був утворений з причини неврожаю. Плідна його діяльність сприяла прийняттю низки питань, що привели до систематичного прийняття заходів з поширення сільськогосподарських знань. До цього часу належить і
утворення кафедр сільського господарства при
вищих навчальних закладах Міністерства народної освіти – університетах і ліцеях. Перші

освітні сільськогосподарські заклади були відкриті у 1838 р. У цьому ж році були прийняті
«Положение о земледельческих училищах» [24,
арк. 7] і Статут для землеробських училищ [24,
арк. 13].
В історії розвитку сільськогосподарської
освіти в Україні особливий інтерес викликає
друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст. У цей період вітчизняною сільськогосподарської освітою було досягнуто значних успіхів, накопичено цінний досвід, що тривалий час недооцінювався.
Нижча сільськогосподарська освіта в Україні
у дорадянський період була складовою частиною системи сільськогосподарської освіти Російської імперії. Створення системи сільськогосподарської освіти та мережі сільськогосподарських навчальних закладів у другій половині
ХІХ – на початку ХХ ст. було обумовлено ходом
соціально-економічного розвитку країни.
Розпочатий ще у першій половині ХІХ ст.
процес капіталізації сільського господарства
активізувався після проведення у 1861 р. селянської реформи. Дворянське землеволодіння
витіснялося землеволодінням буржуазним. Землевласники або здавали свої землі в оренду
селянам, або самі вели господарство, перебудовуючи його на капіталістичний лад. У пореформений період посилилася товаризація як поміщицьких, так і селянських господарств. Відбулася сільськогосподарська спеціалізація різних регіонів України, розвивалася переробна
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промисловість. Так, на Харківщині з’являється
низка різних заводів по переробці сільськогосподарської продукції. Розвиток переробної
промисловості, у свою чергу, сприяв збільшенню виробництва сільськогосподарської продукції. Активно освоювалися раніше не залучені
до сільськогосподарського виробництва землі,
особливо у степових районах Півдня України.
Сформувався не лише внутрішній, але й зовнішній ринок. Україна ставала крупним експортером багатьох видів сільськогосподарської
продукції та, передусім, зерна і цукру.
Необхідність підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва вимагала використання нових технологій, техніки, методів
тощо. Сільськогосподарські виробники все більше потребували необхідних спеціальних
знань. Як констатувала урядова комісія [17, с. 9],
створена у 1872 р. для обстеження становища у
сільському господарстві: «у більшості господарів… нема запасу наукових відомостей, які потрібні для організації господарства на нових засадах, за нових обставин і умов» [17, с. 7].
Питання щодо необхідності широкого поширення сільськогосподарських знань і сільськогосподарської освіти неодноразово піднімалися на різних рівнях, включаючи сільськогосподарські з’їзди [19]. Таким чином, у 70-ті роки
ХІХ ст. назріла об’єктивна необхідність у відкритті та широкому розвитку мережі сільськогосподарських навчальних закладів.
На початку ХІХ ст. мали місце поодинокі
приватні спроби відкриття сільськогосподарських навчальних закладів. Але вони відкривалися безсистемно, їх кількість була дуже незначною, строк існування – нетривалим.
Наприкінці 70-х – початку 80-х рр. ХІХ ст.
уряд вживав рішучі заходи з поширення сільськогосподарської освіти [17, с. 10]. Прийняті у
1878 р. нормативні документи регламентували
діяльність середніх сільськогосподарських навчальних закладів. Наступним кроком у цьому
напрямку стало прийняття у 1883 р. «Нормального положення для нижчих сільськогосподарських шкіл» [24, арк. 7]. Ці документи законодавчо регулювали діяльність середніх і нижчих
сільськогосподарських закладів. Їх прийняття
значною мірою сприяло розвитку сільськогосподарської освіти. Завдяки цим документам
надавалося право земствам, сільськогосподарським товариствам і приватним особам відкривати сільськогосподарські навчальні заклади, а
також гарантувалося надання їм державної допомоги.
Метою нижчих сільськогосподарських шкіл,
згідно до «Нормального положення для ниж-

чих сільськогосподарських шкіл» [7, с. 37] було
поширення серед сільського населення, переважно шляхом практичних занять, основних
знань із сільського господарства та сільськогосподарських ремесел. Передбачалося створення нижчих сільськогосподарських шкіл двох
типів: загальних і спеціальних. Навчальні заклади загального типу мали здійснювати підготовку з усіх основних галузей сільського господарства, а спеціальні – лише за окремими галузями. Школи обох типів поділялися на два
розряди [7, с. 37]. До І-го розряду належали заклади, які мали більший навчальний курс, здійснювали підготовку «осіб, які могли б безпосередньо вести поліпшене селянське господарство, або займати у великому господарстві посади
нарядників сільських робіт, старост і прикажчиків». Школи ІІ-го розряду мали менший навчальний курс і готували «обізнаних сільських
робітників». Школи обох розрядів називалися
сільськогосподарськими школами 4-го і 3-го
розрядів.
Відповідно до «Положення про сільськогосподарську освіту» (1904) система нижчої сільськогосподарської освіти була доповнена такими новими типами навчальних закладів, як
сільськогосподарські училища та сільськогосподарські практичні школи, а пізніше й різними
сільськогосподарськими курсами, класами. Однак, істотних відмінностей між навчальними
закладами, створеними на основі «Нормального положення» (1883) і тими, що вводилися, не
було [17, с. 11].
Нижчі сільськогосподарські навчальні заклади розглядалися як головний засіб поширення сільськогосподарських знань серед широких мас сільськогосподарських виробників.
Так, на з’їзді діячів із технічної освіти, що відбувся у 1889-1890 рр., підкреслювалося, що нижчі
сільськогосподарські школи повинні «задовольнити насущну потребу у сільськогосподарських знаннях мільйонів вільних землеробів» [16,
с. 33].
Натомість, як свідчать виявлені матеріали і
документи, вже у середині 1890-х років констатувалося, що нижчі сільськогосподарські заклади не виправдовували тих надій, які на них
покладалися [13; 15]. Їх діяльність істотно не
вплинула на підвищення рівня сільськогосподарської освіченості широких селянських мас.
Очікування швидкого вирішення завдань, поставлених перед нижчими сільськогосподарськими навчальними закладами, виявилося нереальним. Головна причина полягала в обмеженій кількості цих закладів. До того ж, для основної маси селянського населення оволодіння
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сільськогосподарськими знаннями через навчальні заклади було абсолютно неприйнятним, оскільки вимагало припинення господарської діяльності на тривалий час. Ці причини
зумовили пошук нових шляхів розв’язання даної проблеми.
Було визнано необхідним, з одного боку, запровадити нові, більш дешеві типи нижчих
сільськогосподарських навчальних закладів із
меншим терміном навчання, якими й були
практичні школи, сільськогосподарські класи
та курси, а з іншого боку – шукати шляхи «позашкільного» поширення сільськогосподарських знань. До останнього належить включення
матеріалу з сільського господарства до програми початкової народної школи, проведення популярних читань для селян, організація показових полів, господарств, ферм, на яких демонструвалися поліпшені спроби ведення сільського господарства; запровадження «інституту
мандрівних вчителів» тощо.
Нижчі сільськогосподарські навчальні заклади значною мірою задовольняли потребу
великих приватних маєтків у працівниках сільськогосподарського профілю. Як свідчать виявлені джерела, більша частина їх випускників
йшла на роботу за наймом у великі господарства. Таким чином, у досліджуваний період в
Україні була створена та функціонувала система нижчої освіти, що відповідала конкретноісторичним умовам і соціально-економічним
потребам. За недовготривалий період була
створена мережа сільськогосподарських навчальних закладів.
Усі нижчі сільськогосподарські навчальні
заклади, незалежно від того, ким вони засновувалися, підпорядковувалися Міністерству державного майна по Департаменту землеробства
і сільської промисловості [7, с. 43]. Загальний
нагляд за їх діяльністю покладався на місцевих
управителів Державним майном, інспекторів
сільського господарства, а також губернські
земські управи. Навчальні заклади були зобов’язані подавати до Департаменту землеробства і сільськогосподарської промисловості детальний річний звіт, що відображав різні аспекти їх діяльності. На основі проведеного аналізу
нормативних документів, статистичних даних
по Департаменту землеробства і звітів нижчих
сільськогосподарських навчальних закладів
з’ясовано, що фінансові фонди складалися з
коштів, виділених урядом, коштів засновників
(земств, сільськогосподарських товариств, приватних осіб), прибутків від господарської діяльності навчального закладу, меценатських
коштів, а також плати за навчання [7, с. 56].
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Усі нижчі сільськогосподарські навчальні
заклади, незалежно від їх засновника, мали
державне фінансування. Із виділенням одноразової та щорічної грошової допомоги передбачалася також допомога у вигляді земельної ділянки. Поряд з цим, нижчим сільськогосподарським закладам надавалася низка фінансових
та інших пільг, зокрема право безмитного ввозу
придбаних за кордоном навчальних посібників,
сільськогосподарського інвентарю, техніки, посівного матеріалу тощо, що надавало змогу вивчати та впроваджувати новітні зарубіжні досягнення сільськогосподарської науки, передові технології.
Внутрішнє управління нижчих сільськогосподарських закладів здійснювалося згідно їх
статутів, що розроблялися ними відповідно до
нормативних документів. Для організації та
функціонування нижчих сільськогосподарських навчальних закладів було характерним поєднання регламентації їх діяльності відповідно
до нормативних документів з наданням їм широких прав. Вирішення важливих питань як навчальної, так і господарської діяльності знаходилося у компетенції ради навчального закладу, до складу якої входили управитель, вчителі
та законовчитель. Очолював раду попечитель
навчального закладу.
Згідно нормативних документів до нижчих
сільськогосподарських навчальних закладів
приймали осіб не молодше 14 років незалежно
від соціального стану та віросповідання [7,
с. 44]. Нормативним документом визначався
освітній ценз для вступників до різних типів
нижчих сільськогосподарських навчальних закладів. Попередній загальноосвітній рівень
вступників до нижчих сільськогосподарських
шкіл 1-го розряду і нижчих сільськогосподарських училищ повинен був відповідати програмі сільських двокласних училищ, а для шкіл
2-го розряду – курсу народної школи. Від вступників до практичних сільськогосподарських
шкіл вимагалося лише вміння читати та писати. Враховуючи те, що бажаючі вступити до
нижчих сільськогосподарських навчальних закладів не завжди мали відповідний рівень загальноосвітньої підготовки з причини недостатнього поширення початкової освіти серед селян, у нижчих сільськогосподарських школах
відкривалися однорічні або дворічні підготовчі
класи.
Зміст нижчої сільськогосподарської освіти
був закладений «Нормальним положенням для
нижчих сільськогосподарських шкіл», в якому
визначався перелік предметів, на основі якого
навчальними закладами складалися навчальні
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плани. Їм надавалося право самостійно визначати зміст навчальних дисциплін, а також доповнювати навчальний план предметами, що
не передбачалися положенням 1883 р. Школи
повинні були передусім враховувати особливості регіону, його спеціалізацію, потреби тощо.
Типові навчальні програми для нижчих сільськогосподарських навчальних закладів були
створені лише у 1912 р. [17, с. 15]. Однак вони
також мали орієнтовний характер. Навчальні
заклади мали право вносити до них необхідні
зміни.
Як і всі навчальні заклади, що входили до системи нижчої професійно-технічної освіти, сільськогосподарські навчальні заклади вважалися
безвихідними, тобто не давали учням підготовки, яка дозволила б їм продовжувати навчання
у середніх і вищих навчальних закладах. Але ця
негативна оцінка зумовлена конкретно історичними умовами. Незважаючи на практичну
спрямованість змісту навчання у нижчих сільськогосподарських навчальних закладах, ними
передбачалося глибоке вивчення теоретичних
питань, що забезпечувало наукове розуміння
сільськогосподарських процесів і явищ.
Організація навчання у нижчих сільськогосподарських навчальних закладах здійснювалася відповідно до завдань, що перед ними ставилися, специфіки сільськогосподарського виробництва і з врахуванням рівня загальноосвітньої підготовки учнів. В основу організації навчання покладено принцип сезонності. Практичні заняття переважали над теоретичними. У
нижчих сільськогосподарських навчальних закладах проводилися декілька видів практичних
занять, зокрема навчально-практичні заняття,
екскурсії та практичні сільськогосподарські або
ремісничі роботи.
Базою для практичної підготовки учнів ставало господарство навчального закладу та маєток, в якому воно розташовувалося. Відкриття
нижчих сільськогосподарських навчальних закладів дозволялося лише за умови наявності
добре налагодженого господарства [7, с. 38].
Організація практичної підготовки учнів здійснювалася відповідно до розроблених програм.
До їх провідних принципів були віднесені: послідовність, систематичність, врахування рівня
попередньої підготовки, зв’язок теорії з практикою. У діючому навчальному господарстві
учні мали змогу прослідковувати проведення
усіх сезонних робіт. Залучення учнів до сільськогосподарських робіт планувалася таким чином, щоб кожен із них під час навчання зміг попрацювати на всіх сільськогосподарських роботах, оволодіваючи усіма необхідними практич-

ними вміннями та набуваючи певний досвід. У
багатьох навчальних закладах сільськогосподарського профілю проводилася дослідноекспериментальна робота. Широкого поширення набули «дослідні поля», на яких учні вирощували нетрадиційні для даної місцевості
культури на основі використання нових технологій. При групі нижчих сільськогосподарських
навчальних закладів створювалися зразкові хутірські господарства, які вважалися взірцем раціонального ведення приватного господарства.
Ця ідея та накопичений досвід, без сумніву, у
сучасних умовах становлять значний науковий
і практичний інтерес.
Після закінчення навчання та складання іспитів випускники направлялися на річну практику у приватні господарства, після чого складали звіт своєї діяльності. Звіти та відгуки господарств розглядала спеціальна комісія, що
проводила співбесіду «з практики сільського
господарства», лише після чого учні отримували атестат про закінчення навчального закладу. Слід відмітити відсутність у викладачів педагогічної підготовки, що негативно впливала
на якість роботи багатьох нижчих сільськогосподарських навчальних закладів. Відповідно до
нормативного документа право викладання
спеціальних предметів мали особи, які закінчили вищі та середні сільськогосподарські навчальні заклади [7, с. 53-54].
Істотні зміни в освіті, яка справедливо вважається духовною основою культури народу,
щодо її реформування почали відбуватися з
другої половини ХІХ ст. На час скасування кріпацтва, порівняно з європейськими країнами,
існуюча кількість освітніх закладів в Україні була недостатньою для задоволення все зростаючих потреб населення у знаннях.
У 90-х роках ХІХ ст. збільшення кількості
вищих технічних шкіл обумовило розвиток реальних училищ та їх чисельного складу студентів. Цей зріст був спричинений загальним розвитком промисловості і техніки. У цей період
уряд дає можливість засновувати приватні комерційні училища і з 1905 р. приватній школі
були надані широкі повноваження, що сприяло
розвитку освітніх закладів приватного типу.
Одним із приватних закладів України була
школа у селі Кручику на Харківщині, заснована
у 1804 р. в маєтку В. Каразіна. Вона стала найвизначнішою та відомою за час учителювання
в ній Г. Зайченка (1809-1821 рр.). В. Каразін багато приділяв уваги кручанській школі. Він намагався поєднати навчання з практичною роботою учнів так, щоб навчальний процес не відривав їх від хліборобської праці. Окрім цієї

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
школи найстарішою є школа в селі Чепурцівці
на Полтавщині у маєтку Адріана Чепи, заснована у 1785 р., але офіційно вона почала працювати тільки з 1804 року. Також існувала заснована
у 1801 р. приватна школа у с. Диканьці на Полтавщині в маєтку Віктора Кочубея. На Харківщині, крім кручанської школи, існували школи
у с. Бабаях у маєтку О. Щербініна, у селі Бишкині
в маєтку Осипова, у с. Каплунівці в маєтку Соловйова та дві школи у маєтках гр. Шеремет’єва 13.
У Харківській губернії, окрім згаданих вище
приватних шкіл, працювала Асєєвська нижча
сільськогосподарська школа Зміївського повіту [20, арк. 546] та землеробська школа у місті
Чугуєві, заснована 24 квітня 1843 р. [21, арк. 1].
При цій школі працювала дослідна ферма,
створена у тому ж самому році, де проводилися
дослідження з різним насінням жита, пшениці,
вівса та конюшини [21, арк. 517; 22, арк. 1-127].
Запровадження у 70-х рр. ХІХ ст. земських
установ сприяло наданню земським школам
утилітарного характеру: проведення лекцій і
практичних занять із хліборобства, садівництва
тощо [14, с. 205-206]. За положеннями від
26 травня 1904 р. про сільськогосподарську
освіту [9, с. 323], поряд із вищими, середніми та
початковими навчальними закладами головне
завдання професійної сільськогосподарської
школи допомагали вирішувати установи, які
створювали сільськогосподарські класи, курси,
читання та бесіди, займалися організацією навчально-практичних господарств, навчальноботанічних садів, музеїв, спеціальних бібліотек.
На початок ХХ ст. найбільше коштів на професійну освіту асигнували Харківське повітове
земство – 58100 тис. руб., губернське – 22600;
Катеринославське повітове земство – 39600,
губернське 45600; Полтавське повітове земство
– 45300, губернське 97100 тис. руб. 13, с. 232425.
Підвищення рівня розвитку сільського господарства у другій половині ХІХ ст. вимагало
застосування передових, для свого часу, методів обробки землі та поширення сільськогосподарських знань серед сільських господарів і селян. Значна роль у вирішенні цих питань належала земствам.
За допомогою «Положения о сельскохозяйственном образовании» була зроблена спроба
упорядкувати систему сільськогосподарських
навчальних закладів, більш чітко розмежувати
їх за окремими категоріями. Усі сільськогосподарські навчальні заклади на початок ХХ ст. поділялися на вищі, середні та нижчі. До нижчих
сільськогосподарських навчальних установ на-
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лежали училища та школи з трирічним терміном навчання. Згідно прийнятого положення
«нижчі сільськогосподарські училища з 3-х річним терміном навчання влаштовувалися для
підготовки до практичної сільськогосподарської діяльності, а школи мали за мету готувати
виключно практичним шляхом знаючих і вмілих виконавців по сільському господарству» [7,
с. 82]. Практично різниця полягала у тому, що
до училища приймалися підлітки, що закінчили
однокласні школи. У нижчих сільськогосподарських школах більша увага приділялася практичним знанням, а теоретичні знання залишалися на низькому рівні. Зміни в існуючих навчальних закладах відповідно «Положенню»
розпочалися лише з 1908 р. і запроваджувалися
дуже повільно.
У системі сільськогосподарської освіти існувало багато суттєвих недоліків, одним з яких
було те, що значна частина випускників цих навчальних закладів не працювала за спеціальністю. Земські управи прагнули [8, с. 130] відкривати нижчі сільськогосподарські школи й училища, оскільки вважали, що цим самим вони
забезпечують село освіченим землевласником і
поширюють сільськогосподарські досягнення
серед населення і що, закінчивши подібні заклади, залишаючись у селі, будуть вести своє
господарство відповідно сучасним вимогам агрономічної науки.
У 1909 р. Харківське губернське земство
прийняло рішення проводити влітку загальноосвітні курси для народних учителів [8, с. 57].
Завдання курсів управа вбачала у поглибленні
та поширенні загальної освіти вчителів, у наданні їм допомоги в організації нових напрямків науково-педагогічної думки. Загальноосвітні курси, на організацію яких було витрачено
17000 руб., відбулися у 1910 р. Для учителів загальною кількістю 586 осіб були проведені лекції з педагогіки, природознавства, суспільствознавства та екскурсії. У 1911 р. відбулися загальноосвітні курси у Харківській губернії за присутності 634 осіб, а в 1912 р. курси проходили з
перевагою педагогічних і гуманітарних дисциплін, в яких взяло участь 603 особи. Приблизно
10% загальної кількості учасників відвідали
курси неодноразово. Літні курси 1913 р. закінчили 2-х річний цикл. Із 1914 р. почався новий
навчальний цикл.
Повітові земства неодноразово самостійно
проводили курси для учителів. Так, наприклад,
у 1913 р. повітові учительські курси відбулися у
Вовчанському та Валківському повітах.
У 1911 р. Харківське губернське зібрання
надіслало клопотання Міністерству народної
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освіти про відкриття у губернії постійних педагогічних курсів. На думку управи, вони «мали
мету поповнити загальну та надати соціальнопедагогічну освіту особам, які готувалися до
педагогічної діяльності у початкових народних
училищах губернії». Необхідність у практичних
заняттях вимагала відкриття початкової школи. На жаль, курси не були запроваджені. Ще
одним засобом підвищення професійного рівня
викладачів стала організація педагогічних бібліотек для учителів.
Земські управи брали активну участь в організації дослідних установ. До їх рахунку можна віднести 5 обласних дослідних станцій, а саме: Харківську, Катеринославську, Саратовську,
Київську та Московську [1, с. 18]. У 1905 р. Харківська губернська управа брала участь в облаштуванні та відкритті лабораторії Харківської
Контрольної насіннєвої станції. Харківська селекційна дослідна станція також була влаштована на кошти губернського земства. В Україні
у 1913 р. існувало 46 дослідних установ [12,
с. 47].
Як свідчать показники, уряд не підтримував
створення дослідних сільськогосподарських
установ на Україні. Харківська губернська земська управа, як і інші земства, сприяла поширенню сільськогосподарських знань серед населення через організацію сільськогосподарських шкіл та училищ, проведення курсів садівництва, виставок, уроків по садівництву та городництву при початкових училищах [2, арк. 111; 3, арк. 4].
Асєєвська сільськогосподарська школа розташовувалася у Зміївському повіті Харківської
губернії в 45 верстах від Змієва. Вона була відкрита Зміївським повітовим земством 15 червня
1888 р. на підставі «нормального положення» [10, с. 3]. У 1908-1909 рр. школа займала 505
десятин 720 кв. саж. землі. З цієї площі 43 дес.
273 кв. саж. знаходилася під дослідним полем.
Школа отримувала щорічні асигнування від
Зміївського повітового земства у розмірі
4500 руб., а від уряду – 3000 руб. [10, с. 4; 50,
арк. 1-27].
Головне завдання школи полягало у поширенні знань із сільського господарства, а саме:
городництва, садівництва, степового лісорозведення та ремесел ковальсько-слюсарному і
теслярно-столярному [10, с. 3]. Управляючий
школою О.П. Поплавський закінчив курс Горецького землеробського училища і до 1908 р.
викладав курс приватного землеробства. Загальне землеробство викладав учитель спеціальних предметів І.В. Омельченко. Останній закінчив курси Харківського землеробського учи-

лища та педагогічні курси. У школу приймалися
хлопці не лише 13-річні, але й які мали початкову освіту [10, с. 4]. У 1909-1910 навчальному
році у школі нараховувалося 47 осіб, серед яких
селян було 41 особа, міщан – 4, дворян – 1 і різночинців –1 [10, с. 4].
Практичні заняття мали науковий характер і
проводилися протягом усього року. Інтереси
школи стикалися з інтересами господарів.
Школа надавала свої рекомендації при виборі
сільськогосподарських машин, виборі насіння і
рослин тощо [10, с.78]. Місцеві селяни неодноразово зверталися до керівництва школи з проханням закупівлі насіння та у наданні техніки
для використання під час польових робіт. Школа щорічно експонувала на місцеву виставку,
яка влаштовувалася повітовим земством, колекції насіння та снопи різних сільськогосподарських рослин, що вирощувалися на показовій
ділянці школи. Проводила демонстраційний
показ порівняльної засореності насіння зернових культур [10, с. 79]. Експонати школи були
відмічені срібною медаллю Харківського товариства сільського господарства. У 1909 р. при
Асєєвській сільськогосподарській школі була
обладнана показова ділянка, на якій учні мали
змогу ознайомитися з багатьма (біля 180) сортами сільськогосподарських культурних рослин [10, с. 79].
Сумська нижча сільськогосподарська школа,
яка належала до освітніх закладів І-го розряду,
знаходилася у Сумському повіті Харківської губернії в 3-х верстах від м. Сум і від станції Суми
південної залізниці [11, с. 3]. Школу заснувало
Сумське повітове земство у 1903 р. Згідно договору з Департаментом землеробства Сумське
повітове земство зобов’язалося влаштувати на
власні кошти нижчу сільськогосподарську
школу І-го розряду й утримувати її протягом 12
років, що відповідало «Нормальному положенню». Зі свого боку, Департамент землеробства
виділяв на утримання школи щорічні субсидії у
розмірі 3000 руб. із коштів державного казначейства [11, с. 4]. Посаду управляючого школою
займав вчений агроном М.М. Добровольський [11, с. 5]. Він закінчив курси Імператорського Санкт-Петербурзького університету та Московського сільськогосподарського інституту.
До 1908 р. М.М. Добровольський працював земським агрономом у Сумах. У школі викладав
землеробство, ботаніку, географію тощо.
З 1904 р. у Сумській сільськогосподарській
школі почав свою педагогічну діяльність
А.А. Романіка. До 1904 р. він працював у МошноГородищенській сільськогосподарській школі
1-го розряду. А.А. Романіка працював виклада-
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чем спеціальних дисциплін. Він закінчив Харківське землеробське училище і педагогічні курси при цьому училищі [11, с. 5].
У школі за вільним наймом працював вчений агроном В.І. Сазанов, який займав посаду
завідуючого Сумською земською сільськогосподарською дослідною станцією. Паралельно
він викладав хімію, землеробство. Але з 1909 р.
за особистих причин він припинив працювати у
школі [11, с. 6].
Всього за три випуски закінчили школу 50
осіб, серед яких 16 учнів працювали на різних
посадах у громадських агрономічних установах,
5 – на дослідних полях, 18 – у приватних господарствах [11, с. 6]. За своїм змістом заняття поділялися на дві категорії. Перша група занять
була меншою за кількістю у часі та належала до
теоретичних, а друга, більша за кількістю годин, становила практичні заняття, де учні мали
змогу набувати практичних навичок у сільськогосподарських роботах. Неодноразово з учнями проводилися екскурсійні заняття [11,
с. 21-22].
Не менш відомою у Харківській губернії
вважалася й Олександрівська сільськогосподарська школа. У 1900 р. Харківська земська губернська управа підтримала ініціативу заснувати на державні кошти при Харківському хліборобському училищі нижчу сільськогосподарську школу на зразок Ольгінської [8, с. 93], що
свідчило про прагнення земства поширювати
викладання садівництва, городництва та бджільництва.
Свою допомогу земська губернська управа
надавала і Харківському сільськогосподарському училищу (1854 р.), де у 1896 р. відкрилися
спеціальні курси [8, с. 93] для підготовки учителів для нижчих сільськогосподарських шкіл [5,
арк. 1-50]. Тривалість курсів, які відвідали вчителі різних губерній, становила 222 дні. У
1907 р. Харківська губернська земська управа
асигнувала 1800 руб. харківським сільськогосподарським громадам на видання журналу із
сільського господарства [8, с. 94].
Заняття по сільському господарству на
1911 р. у Харківській губернії проводилися при
67 початкових училищах [8, с. 94], у Полтавській – 37, Чернігівській – 32. Майже в усіх губерніях земські школи мали дослідницькі поля, сади та городи. Велике значення мали відкриті
губернськими та повітовими управами склади
сільськогосподарського знаряддя.
У вересні 1913 р. з дозволу Головного управління землевлаштування та землеробства у Харкові були відкриті «Высшие сельскохозяйственные курсы» з трьома відділами: сільського-
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сподарським,
сільськогосподарсько-інженерним і землемірно-агрономічним. Програма курсів розраховувалася на 4 роки, з яких перші
два роки були загальними, а з третього року
обиралася спеціальність. Департамент землеробства затвердив завідуючих відділів цих курсів: професора І.О. Горянського, академіка, професора Я.В. Столярова та професора М.В. Нетушила. До складу педагогічного персоналу ввійшли професори та викладачі місцевого університету у кількості 30 осіб [20, арк. 7].
Навчально-практична програма курсів була
спрямована на детальне ознайомлення з науковими досягненнями навчально-допоміжних і
показових агрономічних установ, які належали
до відомства Департаменту землеробства. Протягом трьох триместрів для слухачів проводилися практичні заняття по сільському господарству у Вовчанському повіті, де земство вже
організовувало подібні практичні заняття для
народних учителів у маєтку голови Волчанської земської управи В.Г. Колокольнова [20,
арк. 7].
Отже, діяльність земств охоплювала широке
коло питань і одним з головних її напрямків
стала просвітницька робота. Не дивлячись на
своє скрутне становище – обмеження функцій,
підпорядкування місцевій адміністрації, фінансові пастки, повинності та податки [8, с. 71-78] –
протягом досить великого проміжку часу земства зробили значний внесок до культурного та
господарсько-економічного розвитку України.
Земства сприяли розвитку освіти та грамотності у сільській місцевості.
Серед 34-х губерній Європейської Росії, де
були запроваджені земські установи, 9 існувало
в українських губерніях, а саме: Волинській, Катеринославській, Київській, Подільській, Полтавській, Таврійській, Харківській, Херсонській і
Чернігівській.
Завдяки діяльності провідних діячів і наполегливості багатьох окремих зацікавлених осіб
неодноразово лунала думка про розширення
саме мережі сільськогосподарських освітніх
закладів, які б сприяли поширенню знань серед населення. Це підтверджує і вислів агронома Київської губернії Терського: «…одной из
самых главных мер, способствующих поднятию благосостоянию нашего крестьянина,
может быть сельскохозяйственная школа…» 23, арк. 73-80. На 1 вересня 1904 р. загальна кількість сільськогосподарських шкіл
становила 250, із них 220 було у відомстві Департаменту землеробства, а інші належали до
відомства Міністерства народної освіти та Міністерства фінансів 9, с. 323.

58

ЕМІНАК
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:

1. Власова Г. Розвиток сільськогосподарської дослідної
справи в Україні (кінець ХІХ – поч. ХХ сторіччя) // Наслідки
наукових пошуків молодих вчених-агрономів в умовах реформування АПК. Ч. 1. Чабани, 1996. С. 50-56.
2. Держархів Харківської області (ДАХО). Ф.304. Оп.1.
Спр.457 № 52. Арк. 1-11.
3. ДАХО. Ф.304. Оп.1. Спр.217№ 65. Арк. 4.
4. ДАХО. Ф.304. Оп.1. Спр.2605. Арк. 14-14зв.
5. ДАХО. Ф.304. Оп.1. Спр.452 № 49. Арк. 1-25.
6. Забаринский П. Обзор деятельности опытных полей
Харьковского Общества Сельского хозяйства и сельскохозяйственной
промышленности.
Харьков:
Тип.
И.М. Варшавчика, 1903. 263 с.
7. Колесов А. Низшие сельскохозяйственные школы.
Харьков: Тип. Зильберберга. 1894. 56 с.
8. Мармазова О.І. Просвітницька діяльність земств в
Україні (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.): Дис… канд. іст. наук.
07.00.01. Донецьк, 1998. 170 с.
9. Народная энциклопедия научных и прикладных
знаний. Т. Х: Народное образование в России (Харьковское
общество распространения в народе грамотности). Москва:
Тип. тов-ва И.Д. Сытина, 1912. С. 323-334.
10. Отчет Асеевской Сельско-хозяйственной школы первого разряда за 1909 год. Змиев: Тип. М. Познера, 1910. 76 с.
11. Отчет по Сумской Земской сельскохозяйственной
школе 1-го разряда за 1908-1909 учебный год. 6-й год суще-

ствования школы: Сумы: Тип. И.Г. Ильченко, 1910. 150 с.
12. Пшеничний Н.И. Сельскохозяйственное опытное дело в России и на Украине от его зарождения до Великой Октябрьской социалистической революции: Автореф. дис… дра с.-х. наук. Киев, 1964. 57 с.
13. Сірополко С. Історія освіти в Україні. Київ: Наукова
думка, 2001. 912 с.
14. Силенко А. На почесній варті // Вісник СільськоГосподарської Науки. 1923. № 5-7. С. 205-206.
15. Сокальский Л.П. Значение низшего сельскохозяйственного образования школьного и внешкольного / Оттиски
из Трудов Харьковского областного съезда по вопросам низшего сельскохозяйственного образования, проходившего в
г. Харькове 1911 г. Харьков: Тип. Печатник, [1911]. 12 с.
16. Съезд деятелей по техническому и профессиональному образованию в России. Санкт-Петербург, 1891.
17. Улюкаєв С.Г. Зміст і організація навчання у нижчих
сільськогосподарських навчальних закладах України (18831916). Автореф. дис… к. пед. наук: 13.00.01. Київ, 1994. 24 с.
18. Центральний історичний держархів України у
м. Києві (ЦДІАК). Ф.1191. Оп.1. Спр.189. Арк. 1-4.225.
19. ЦДІАК. Ф.705. Оп.1. Спр.746. Арк. 182-183.
20. ЦДІАК. Ф.336. Оп.1. Спр.2130. Арк. 144, 546.
21. ЦДІАК. Ф.1352. Оп.1. Спр.468. Арк. 1-517.
22. ЦДІАК. Ф.1353. Оп.1. Спр.653. Арк. 1-127.
23. ЦДІАК. Ф.442. Оп.704. Спр.47. Арк. 73-80.
24. ЦДІАК. Ф.1191. Оп.1. Спр.189. Арк. 5-22, 7, 13.

Globa Olga
Educational Agricultural Establishments of Kharkiv Province (Second Half of the XIX – early XX Centuries):
Scientific and Practical Activity in the Sphere of Agronomy and Experts Training
The preconditions for the establishment of educational agricultural institutions are identified and their organization and
educational activity are described. Creation of a system of agricultural education and a number of agricultural educational
institutions in the second half of the ХІХ cent. and early XX cent. was conditioned by the course of socio-economic development of
the country. The first educational agricultural institutions were established in the first half of the nineteenth century. It is found
out that the system of lower agricultural education consisted of such educational institutions as agricultural schools and
agricultural practical schools, and later also various agricultural courses and classes. At the beginning of the 19th century,
private attempts to open agricultural schools took place. Adopted regulatory documents regulated the activity of secondary and
lower agricultural institutions. Their adoption greatly promoted the development of agricultural education. The purpose of
lower agricultural schools was to spread basic knowledge of agriculture and agricultural crafts among the rural population,
mainly through practical training, In Kharkiv region existed: a private school in the village of Kruchyk in the estate of Karazin,
schools in the village of Babai in the estate of Shcherbinin, in the village of Byshkyn in the estate of Osipov, in the village of
Kaplunivka in the estate of Soloviev and two schools in the estates of Count Sheremetev; apart from the aforementioned private
schools, there were Aseyev lower agricultural school of Zmiiv district and the agricultural school in the town of Chuhuiv. Lower
agricultural schools were considered as the main means of spreading of agricultural knowledge among the broad masses of
agricultural products producers.
Keywords: agricultural education, agricultural schools, private schools, trial fields, agronomy
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У статті розглядаються передумови та наслідки каральної політики комуністичної влади в Одеській
губернії на початку 1921 р. Причинами такої політики було невиконання плану продрозкладки та загальне
невдоволення селян аграрною політикою цієї влади. Значне погіршення продовольчого забезпечення робітничого класу спровокувало поширення у його середовищі антикомуністичних настроїв. З метою подолання
продовольчої кризи владою було організовано нову кампанію з вилучення збіжжя у селян. Передбачаючи
спротив селянства, владою одночасно було вжито заходи для боротьби з політичним бандитизмом. Наслідком такої каральної політики стали чисельні жертви, частина імен яких стала відомою завдяки протоколам засідання колегії ОГНК.
Ключові слова: каральна політика, комуністична влада, продрозкладка, продовольча криза, ОГНК, губревтрибунал

Одними з найбільш трагічних років в історії
Української революції 1917-1921 рр. були 1920
та 1921 роки, зокрема, й на теренах Одеської
губернії. Протягом 1920 р. більшовицька влада
намагалася в Україні здійснити швидкими темпами комуністичні перетворення, які у радянській Росії тривали з 1918 р. Ці перетворення викликали активний і пасивний спротив всіх верств населення, зокрема, й робітничого класу й, особливо, селянства. У відповідь
каральні
органи
комуністичної влади
розв’язали жорстокий політичний терор. Так,
колегія Одеської губернської надзвичайної
комісії (ОГНК) на своїх засіданнях протягом
1920 р. прийняла рішення про розстріл 1551
особи з конфіскацією майна. Серед цих осіб була значна частка тих, хто чинив відвертий
спротив владі або був для неї потенційним ворогом.
На початку 1921 р. комуністична влада
опинилася у глибокій політичній та економічній кризі, що стало свідченням утопічності
плану перебудови суспільства на комуністичних засадах. Вже у другій половині 1921 р.
В. Ленін безліч разів повторював тезу про те,
що «ми потерпіли поразку на економічному
фронті». Але на початку цього року, коли тільки розпочався процес усвідомлення цієї поразки та пошук виходу з цієї ситуації, події розвивалися за інерцією ще попереднього року.
Це стосувалося й каральної політики комуністичної влади, перед якою стояло завдання завершити виконання плану продрозкладки за
1920 р. та ліквідувати політичний бандитизм,

який, своєю чергою, був породжений не тільки
небажанням селян безоплатно віддавати своє
збіжжя, а й аграрною складовою комуністичних перетворень з їх запровадженням колективних форм обробітку землі та перетворення
України на одну «державну комуну». Протоколи засідань колегії ОГНК дають можливість
встановити прізвища й імена жертв боротьби
з політичним бандитизмом, тому ця публікація має не тільки наукове, а й практичне значення, адже повертаються із забуття імена тих
українських громадян, які виступили, зокрема
і зі зброєю у руках, проти ненависної їм більшовицької влади.
Каральна політика комуністичної влади в
Одеській губернії на початку 1921 р. залишається
малодослідженою
темою,
лише
В. Савченко та І. Шкляєв у своїх працях висвітлили окремі аспекти катастрофічних наслідків
продовольчої політики влади й окремі фрагменти діяльності ОГНК цього періоду [11; 13].
Тому метою цього дослідження є визначення передумов і наслідків проведення каральної політики комуністичної влади в особі
спочатку губернського ревкому, а згодом виконкому ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, яка безпосередньо
втілювалася у життя ОГНК, виїзними сесіями
губернського ревтрибуналу та регулярними
військовими частинами.
Станом на 10 січня 1921 р. в Одеській губернії з плану у 21 507 199 пуд. збіжжя відповідно до закону «Про хлібну розкладку» від
24 серпня 1920 р. у селян було вилучено
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8 116 543 пуд. збіжжя, або 37% [2]. Причому
такий результат було досягнуто завдяки залученню військової сили, зокрема, 51-ї Московської стрілецької дивізії та 63-ї Московської
бригади військ внутрішньої охорони (ВОХР),
задіяння каральних заходів, таких як взяття
заручників, роботі виїзних сесій губернського
революційного трибуналу, діяльності повітових надзвичайних комісій та інших чисельних
каральних органів: «трійок», «п’ятірок» тощо.
Без використання всього цього арсеналу процент виконання продрозкладки був би ще набагато меншим.
Про брутальні методи проведення продрозкладки в Одеській губернії доповідав президії
Всеукраїнського Центрального Виконавчого
Комітету
(ВУЦВК)
інструктор
ВУЦВК
Д. Приходько, який проводив інспекцію у губернії з 22 січня до 15 лютого 1921 р. Зокрема,
він навів декілька прикладів, коли під час проведення кампанії походу на куркуля селяни
розстрілювались без толку та без розбору як
заручники й «як куркулі». Зокрема, у Вознесенському повіті трьома загонами під командою Лойтера, Урсулова та Горського було розстріляно 78 селян. У Миколаївській волості загін Степанова розстріляв як заручників 5 осіб,
з яких два виявились середняками. У Балтському повіті, в якому план розкладки було виконано лише на 9%, селян розстрілювали цілими десятками як прийшлі фронтові військові частини, так і тилові, зокрема 63-тя Московська бригада ВОХРу. Крім масових розстрілів гнітюче враження на селян справляло спалення господарських споруд, особливо хлівів.
Відповідно Д. Приходько зробив висновок, що
«саме ці спалення, брутальна поведінка «відповідальних працівників» і розстріли вибили
ґрунт у радянської влади та призвели до ще
більшого
посилення
«бандитизму» [14,
арк. 108].
Отже, перед комуністичною владою в особі
губревкому у січні 1921 р. постало нелегке завдання: виконати на 100%, відповідно до наказу центральної влади Москви та Харкова,
план розкладки за 1920 р. до 15 лютого та «ліквідувати бандитизм», тобто здолати збройний опір селянства примусовому вилученню у
нього збіжжя. Причому ставилося завдання
покінчити з бандитизмом до початку проведення весняних польових робіт.
На початку 1921 р. влада зіткнулася ще з
однією прикрою для себе проблемою. У зв’язку
з різким погіршенням продовольчого постачання у містах Одеської губернії, й у першу
чергу в Одесі, почав ширитися рух серед робіт-

ників проти комуністичної партії. Незадоволення робітників викликали регулярні перебої у видачі пайкового хліба, їх дратувала одноманітна їжа у громадських їдальнях за повної відсутності жирів. До всього, однією з причин незадоволення робітників, які отримували пайку, було значне додавання ячменю під
час випічки хлібу, який сильно погіршував його якість. «Продовольча катастрофа», за визначенням самої влади, призвела до того, що
значний відсоток одеського пролетаріату почав підтримувати гасла вільної торгівлі та підвищення тарифів за оплату праці. Ці гасла почали відкрито звучати на робітничих зборах,
які почали відбуватись на підприємствах, в організації яких брали участь меншовики й есери, які «ожили» після арештів у грудні 1920 р.
Але найбільш прикрим для влади був той
факт, що робітники прагнули повернення до
принципів ринкових відносин, вони не сприймали ті положення «програми партії», в яких
мова йшла про розподіл товарів і послуг. Натомість у січні та лютому комуністи ще стояли
на своєму, знову і знову повторюючи гасло:
«Не вільна торгівля, а соціалізм, не вільний
ринок, а суворий облік і розподіл» [6]. Для
практичного втілення цього гасла у життя
Одеський губревком 5-го лютого оприлюднив
свій наказ «Про заборону приватної торгівлі» [5].
Антикомуністичні настрої у робітничому
середовищі не тільки ламали ідеологічну схему, згідно якої комуністична партія виступала
авангардом пролетаріату, не тільки слугували
запереченням положення про утвердження
диктатури пролетаріату, а й позбавляли владу
можливості й надалі залучати робітників до
участі у продовольчих загонах. Ще у серпні
1920 р., коли було проголошено похід на куркуля та проведено мобілізацію робітників для
проведення продрозкладки, дві тисячі робітників із запланованих 5-ти тисяч, навіть під
загрозою суворого покарання, відмовились від
участі у продовольчих загонах. Ті з робітників,
які погодилися взяти участь у роботі продзагонів, «з кожним місяцем все більше втрачали
інтерес до продовольчої роботи, а на кінець
1920 р. ці загони взагалі стали малочисельними, хирлявими та остаточно втратили вплив
на хід заготівлі продовольства» [1].
Всі заклики партійних функціонерів про те,
що робітникам, які «на власній шкірі відчувають всю важкість продовольчої кризи, яка все
більше загострюється», треба готуватися до
нового натиску на продовольчому фронті, до
нового походу на куркуля, не справляли на них
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значного враження [3]. Робітники вже у цей
час чудово розуміли, що «викачування у безсердечного куркуля» збіжжя призводить до опору та чисельних жертв з обох сторін протиборства. Отже, досвід 1920 р. та зростання невдоволення робітниками політикою комуністичної партії унеможливлювало їх активне залучення до виконання плану продрозкладки.
Але й розв’язати терор стосовно робітників
влада не могла собі дозволити, вона лише обмежилась наказом президії Одеського губвиконкому, відповідно до якого проведення
будь-яких зборів на заводах, фабриках і підприємствах без дозволу губернської ради профспілок не допускалось.
Зовсім інше було ставлення влади до селянства, зокрема, до заможної його частини.
Гостра продовольча криза, коли за потреби на
день 9 тис. пуд. борошна для забезпечення
хлібом робітників до пекарень надходило від
1,5 тис. до 3 тис. пуд. борошна, змушувала владу організовувати «новий натиск на куркуля»,
зокрема, у Тираспольському та Первомайському повітах [2]. До всього, на початку березня
1921 р. влада Одеси отримала вказівку направляти до Москви 40 вагонів збіжжя у зв’язку з
тим, що до міст Центральної Росії перестало
надходити збіжжя з Сибіру, що ще більше загострило там перманентну продовольчу кризу [7]. До речі, однією з причин нестачі продовольства у містах Одеської губернії було виконання «позагубернських нарядів», коли за період з 1 вересня до 31 грудня 1920 р. «до голодних північних губерній» було відправлено
4,2 млн. пуд. збіжжя, а за 20 днів 1921 р. за такими нарядами було відправлено 1,5 млн. пуд.,
з них 30% до Донбасу [4]. Протягом всього
«голодного» 1921 р. кремлівське керівництво
весь час вимагало від своїх підлеглих в Україні
відправляти до Росії все більше і більше вагонів зі збіжжям. Відповідно місцеве партійне
керівництво змушене було виконувати ці накази, відправляючи на село продовольчі загони, використовуючи для цього регулярні військові формування та каральні органи.
Нова мобілізація на продовольчий фронт
розпочалась 28 січня, коли до продзагонів було залучено 30% членів одеської організації
компартії та 200 членів профспілок [4]. Одночасно до повітів направлялись виїзні сесії губревтрибуналу, які разом з повітовими
«п’ятірками» були покликані боротися з «куркульським засиллям» [1]. Втративши підтримку робітництва, влада особливу надію почала
покладати на комітети незаможних селян, які
мали безпосередньо на місцях сприяти «вика-
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чуванню» збіжжя у заможних селян [2].
Нарешті, ще одним інструментом вилучення у селян збіжжя були «червоноармійські частини, в яких мала бути посилена політична
робота у сенсі популяризації продроботи» [1].
Отже, на початку 1921 р. на регулярне військо
було покладено невластиві йому функції вилучення збіжжя у селян і боротьби з бандитизмом. Жодну з цих функцій воно не могло ефективно виконувати, тому наприкінці січня розпочався процес переведення боротьби з бандитизмом з підпорядкування органів військового командування до РНК УСРР та місцевих
органів влади, організацій і відомств, щоб активізувати їх діяльність у цій боротьбі.
Урядова постанова від 29 січня 1921 р. «Про
заходи боротьби з бандитизмом», задекларувавши цю боротьбу політикою державної ваги,
ставила завданням поєднати у цьому процесі
зусилля КНС та міліції. Для реалізації цього завдання всі озброєнні загони КНС у волостях і
селах планувалося віддати під управління міліції, а організовані із незаможних селян полки, батальйони й ескадрони включити до
складу територіальних полків Всеобучу з оперативною підлеглістю відповідним начальникам тилу [10, с. 34-35]. Таким чином, на допомогу регулярним військовим підрозділам мали прийти озброєнні загони незаможних селян, які під керівництвом і за участі міліції й
мали опинитися на вістрі боротьби з бандитизмом.
1 лютого 1921 р. РНК УСРР затвердив ще
одну постанову «Про боротьбу з бандитизмом», в якій розвиток цього явища було
пов’язано з відсутністю «необхідної впертості
з боку місцевих радянських та партійних органів» [9, с. 39]. У постанові знову акцентувалася
увага на тому, що боротьба з бандитизмом на
місцях велася тільки військовими засобами,
які призводили до знищення живої активної
сили, але не усували корінних причин існування бандитизму. Проблема полягала ще й у тому, що залучення регулярного війська дуже
часто не давало потрібного ефекту, траплялися випадки, коли «окремі військові частини
демонстрували повне нерозуміння характеру
цієї боротьби» [9, с. 40]. Відповідно постанова
покладала на губерніальні наради обов’язок
стежити за тим, щоб військові частини, які були задіяні у сфері боротьби з бандитизмом,
були добре проінструктовані, суворо керувались у своїй роботі інструкцією РНК УСРР та
ЦК КП(б)У від 8 грудня 1920 р.
Ця постанова ще раз закликала до «зміцнення й підвищення якості сільської та волос-
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ної міліції», від стану якої значною мірою мав
залежати успіх у боротьбі з бандитизмом місцевого значення, за умови наявності достатньої кількості війська. Що стосується КНС, то у
постанові йшла мова про їх обов’язкову участь
у роззброєнні куркульських елементів села.
Отже, на початок лютого 1921 р. центральною владою України було прийнято нормативні акти, які покликані були врегулювати питання форм і засобів боротьби з бандитизмом.
До таких засобів належали регулярні військові
частини, підрозділи міліції та загони КНС, які
всі разом мали забезпечити «ліквідацію бандитизму до початку посівної кампанії».
Якими були результати боротьби з бандитизмом засвідчили, зокрема, засідання колегії
ОГНК. У січні 1921 р. відбулось три засідання
колегії, за результатами яких було прийнято
рішення про розстріл 62-х осіб, серед яких було 15 осіб, які були обвинуваченні «у бандитизмі». Отже, 19 січня колегія ОГНК у складі
М. Дейча, Л. Заковського, А. Кельмансона, Кравченка, П. Снєгова прийняла рішення про розстріл Івана Казимирського (21 рік) «за участь у
банді Заболотного», Нульяна Обуховського (26
років) «як учасника банд Кощового та Дерев’яги», Якима Підвального (39 років) та Івана Мойсина (34 роки) «як активних учасників
повстання у 1920 р.», Іллю Дуракова (23 роки)
«за участь у банді 1919 р.», Назарія Соколюка
(23 роки) «за організацію банд», Пантелеймона Нагорного (23 роки), Мойсея Боюрського
(25 років) та Петра Малагу (20 років) «за бандитизм», Григорія Ткачука (22 роки), Івана
Прокопенка (20 років), Володимира Золотаря
(20 років), Семена Швеця (20 років), Миколу та
Анатолія Зелинських (20 та 25 років) «за
участь у повстанні». Крім цього, трьох осіб було ув’язнено до концтабору на термін від 3-х
до 5-ти років [8, арк. 55-65].
У лютому також відбулось три засідання
колегії ОГНК. На засіданні 1-го лютого було
прийнято рішення про розстріл 20-ти осіб, 5ть з яких за політичний бандитизм. Отже, Івана Тодорова (57 років) було розстріляно у ніч
на 3 лютого за обвинуваченням «у контрреволюції, яка виразилась у повстанні, в агітації
проти радянської влади, а також за невиконання продрозкладки». Його сина, Григорія
Тодорова (29 років) та Йосипа Шука (32 роки)
було страчено «за участь у повстанні та розстрілах». Очевидно, тут мова йшла про розстріли полонених червоноармійців та інших
учасників боротьби «з бандитизмом», що також було звичним явищем у цьому жорстокому протиборстві за хліб. Івана Сосевича (22 ро-

ки) було розстріляно «за участь у банді Заболотного та дезертирстві». У цьому протистоянні не було пощади нікому, тому Берту Бауман (25 років) було розстріляно у ніч на
8 лютого «за видачу комуністів, які були вбиті
петлюрівцями» [8, арк. 66-72].
Згідно рішення колегії від 4-го лютого Леоніда Філіпського (25 років) було розстріляно у
ніч на 6-те лютого «як злісного бандита, який
свідомо брав участь у банді Заболотного». Савву Чернієнка (35 років) було страчено «як злісного дезертира та відвертого контрреволюціонера», Євстафія Кодаша та Павла Терлецького «за бандитизм» [8, арк. 73-77]. У засіданні
колегії ОГНК від 21 лютого 1921 р. крім
М. Дейча, Л. Заковського, Кравченка, Горіна,
П. Снєгова взяли участь від губревкому
А. Кельмансон і від Робітничо-селянської інспекції Серафимов. На цьому засіданні, зокрема, було прийнято рішення про розстріл, який
було виконано у ніч на 23 лютого, Федора Лікаря (32 роки), Івана Ткачука (20 років), Каленика Приблуди (26 років), Гната Крутого (33
роки) «як ватажків та організаторів повстання
в Ананьївському повіті», а Мойсея Бойченка
(26 років) «як активного противника радвлади і провокатора» [8, арк. 80-85].
На початку березня 5-й Всеукраїнський
з’їзд Рад прийняв чергову постанову «Про амністію», перший пункт якої звільняв від відповідальності «винних у бандитизмі, якщо вони
добровільно з’являться у розпорядження місцевих властей не пізніше 15 квітня, здадуть
всю зброю наявну у них і дадуть зобов’язання
не брати участі у збройних виступах проти Радянської влади» [12, с. 115].
Але 3-го березня колегія ОГНК ще, вірогідно, не знала про прийняту постанову про амністію, тому що на її засіданні знову було прийняте рішення про розстріл 4-х осіб, які обвинувачувались у «бандитизмі політичного толку».
Якщо протягом 1920 р. колегія ОГНК регулярно оприлюднювала списки розстріляних нею
осіб і повідомляла про підстави їх обвинувачення, то у 1921 р. вона це робила вже вибірково.
Отже,
12 березня
газета
«Вісти/Известия» надрукувала повідомлення від
колегії ОГНК за назвою «Викорінення бандитизму» у рубриці «Боротьба з контрреволюцією та бандитизмом», яке містило більш розлогу інформацію про результати засідання цього
карального органу.
Так, у протоколі засідання колегії ОГНК було записано, що Дем’яна Войтенка (25 років)
та Олексія Антонова (32 роки) було розстріляно у ніч на 8-е березня, першого як «бандита і
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рецидивіста», а другого «за видачу фальшивих
документів» [8, арк. 90зв.]. Газетне повідомлення вже містило більше деталей цієї справи.
Отже, Д. Войтенко був колишнім офіцером, він
ще у 1919 р. вступив на службу до отамана Семена Заболотного, який за вірну службу незабаром призначив його начальником штабу
свого загону. У червні 1920 р. Д. Войтенко був
затриманий агентами ОГНК і поміщений під
варту у Балтській в’язниці. С. Заболотний, дізнавшись про це, здійснив набіг на Балту, під
час якого Д. Войтенко був звільнений. Після
цього він взяв під свою команду сотню звільнених арештантів і разом з ними брав участь у
відбитті наступу червоного війська на Балту. У
подальшому на чолі цієї сотні він робив набіги
на села Одеської губернії. Але через деякий час
він був арештований вдруге, причому виявив
бажання допомогти радянській владі у ловлі
інших бандитів. Та це «каяття» вилилося у те,
що він організував напад на Балтський секретний підвідділ, під час якого був знову схоплений. Про О. Антонова було сказано, що він,
обіймаючи посаду у продовольчому комітеті
флоту, допомагав Войтенку тим, що давав йому фальшиві відрядження, завдяки яким той
мав безперешкодний зв’язок з іншими бандитами».
Так само Данила Варченка (20 років) було
розстріляно за те, що, згідно протоколу, він
був обвинувачений у «злісному бандитизмі та
шпигунстві на користь Заболотного» [8,
арк. 86зв.], а у газетному звіті, що він «служив у
розвідці Заболотного». Пахом Швець (18 років)
був позбавлений життя «за бандитизм» [8,
арк. 87зв.], який полягав у тому, що брав
участь у набігах Заболотного і Кощового у Первомайському та сусідніх повітах, а також вербував селян до повстанських загонів. Крім
цього, він під час набігу на с. Тридуби розстріляв за наказом Кощового 2-х червоноармійців,
причому зробив це добровільно, бо той пообіцяв йому їх речі.
Протягом 2-х своїх засідань, які відбулись
10-го та 21 березня, колегія ОГНК справи про
політичний бандитизм не розглядала, а от 26го березня почала частково виконувати поставу про амністію. Так, Дора Іванова (20 років)
була умовно розстріляна за те, що переховувала Махновця та видала йому фальшиві документи, та будучи секретарем КНС і вчителькою вела агітацію серед селян. Григорія Флорина (42 роки), як організатора повстанського
загону у 1919 р. та за приховування від обліку
300 пуд. збіжжя, було ув’язнено до концтабору
на 3 роки, але звільнено завдяки амністії [8,
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арк. 99зв.]. Омельку Зайцеву (22 роки) розстріл
за бандитизм було замінено ув’язненням до
концтабору на 5 років з позбавленням волі та
примусовими роботами [8, арк. 101зв.]. Омельку Раздольнянському (26 років) розстріл за
участь у банді Казакова у 1919 р. було замінено ув’язненням до концтабору на 5 років з позбавленням волі. Обидва Омелька проживали
у Первомайському повіті. Євтуха Вороницького (19 років) розстріл за участь у банді Кощового було замінено ув’язненням до концтабору на 5 років, а Омелька Денисюка (19 років)
було ув’язнено до концтабору на 5 років за амністією, але без рішення про розстріл [8,
арк. 102]. Олександра Заставнюка (34 роки) за
службу у петлюрівців і зберігання вогнепальної зброї за амністією було ув’язнено до концтабору на 5 років з примусовими роботами [8,
арк. 102зв.]. Натомість Василь Могильницький
(19 років) був розстріляний у ніч на 2 квітня у
Первомайську місцевою НК «як бандит, який
брав участь у повстаннях у 1920 р., та не висловив бажання каяття» [8, арк. 101зв.]. Отже,
амністія не просто пом’якшувала покарання,
вона передбачала акт покаяння, що було різновидом морального терору проти учасників
повстанського руху.
Отже, протягом січня-березня 1921 р. колегія ОГНК прийняла рішення про розстріл 60-ти
осіб, з них 34 особи поплатилися життям за те,
що були обвинувачені у політичному бандитизмі, тобто брали участь у збройній боротьбі
та в інших акціях проти радянської, а вірніше,
комуністичної влади. Таким був найбільш трагічний наслідок каральної політики влади.
Подібні рішення приймали й виїзні сесії губревтрибуналу. Так, у Балтському повіті згідно
рішення трибуналу було розстріляно сім жителів
с. Концеба,
серед
яких
були
М. Антонеський, Я. Запорожець, за те, що «брали участь у банді Заболотного, неодноразово
надавали відомості бандитам, які діяли проти
Радянської влади, про розташування підрозділів Червоної армії». Шість селян с. Ольшанка
були розстріляні за те, що «брали участь в організації повстання у селах Саботимівка, Полоцьке, Ольшанка, били комуністів і тероризували жителів, дзвонами скликали селян до
збройного повстання проти Радянської влади,
а також влаштовували нічні наради з бандитами та зберігали зброю» [1].
Аналізуючи результат виконання плану
продрозкладки, який станом на початок
1921 р., як вже зазначалося, сягав 37%, один з
партійних функціонерів В. Триліський зробив
висновок про те, що цей показник слід вважа-
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ти «найкращим мірилом революційності тієї
чи іншої місцевості, підготовленості радянського апарату, енергії та впливу партії, ставлення селян до Радянської влади». Іншими
словами, він завуальовано давав зрозуміти, що
влада могла розраховувати на підтримку не
більше третини селянства України. Але при
цьому він оминув той факт, що такий результат виконання продрозкладки було досягнуто
завдяки залученню військової сили та каральних органів, без чого цей показник був би набагато меншим.
Таким чином, станом на початок 1921 р.
комуністична влада мала мінімальну підтримку селянства Одеської губернії, яке не сприймало аграрну політику цієї влади у будь-яких
вимірах. Не зумівши забезпечити робітничий
клас продовольством, влада так само стрімко
втрачала і його підтримку. За таких обставин
їй не залишалося нічого іншого як продовжувати свою каральну політику, використовуючи ту ж саму військову силу та каральні органи, збільшуючи при цьому кількість жертв
жорстокого протистояння з власним народом,
частина прізвищ та імен яких стала відомою
завдяки протоколам засідання колегії ОГНК.
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Shyshko Oleksandr
The Punitive Policy of Communist Authorities in Odesa Province at the Beginning of 1921: Causes and Effects
The paper examines the preconditions and consequences of the punitive policy of the communist authorities in Odesa
province in early 1921. The reasons for such a policy were the failure to fulfil the surplus appropriation system plan for 1920 and,
in general, the dissatisfaction of the peasants with the agrarian policy of that power. A significant change for the worse in the
food security of the working class provoked the proliferation of anti-communist mood in its environment and demands for the
resumption of free trade and tariffs on wages.
The food crisis was provoked not only by a significant non-fulfillment of the surplus food appropriation system
(prodrozkladka) plan, but also by large amounts of grain removal outside the province, in particular, to Russia, which since 1918
was in a state of permanent hunger. In order to overcome the food crisis in the towns of Odesa province, as well as in Moscow and
Petrograd, local authorities started a new campaign for the forced seizure of grain from the peasants in accordance with
instructions of the central authorities of Kharkiv and Moscow. Foreseeing the resistance of the peasantry, the authorities
simultaneously took measures to struggle with political banditry. Already traditionally, along with food-requisition detachments,
with mobilized members of the CP(b)U and trade unions, the provincial revolutionary tribunals were sent to the counties. Due to
the fact that the authorities lost the support of the working class, the task of grain seizure from peasants was entrusted to
regular military units, which were also called to «fight against banditry», that is, with the armed resistance of the peasantry. For
this purpose, among the soldiers of Red Army, a corresponding political work was carried out. As the result of such a punitive
policy of communist authorities, there were numerous victims, some names of which became known thanks to the records of the
meeting of the OPEC (Odesa Province Extraordinary Commission) Board and newspaper reports on the decisions of the assizes of
the province military tribunal. During January-March 1921, the OPEC Board at its meetings decided to shoot down 60 people, of
which 34 people gave their lives for accusing of political banditry, that is, they participated in the armed struggle and in other
actions against Soviet, or rather communist authorities. That was the most tragic results of the punitive policy of the authorities.
Keywords: punitive policy, surplus food appropriation system, food crisis, OPEC, provincial revolutionary tribunal
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Висвітлено організаційні засади розвитку птахівництва у колгоспах в Українській РСР у період 19511964 рр. та їх передумови. Наведено динаміку загальної кількості колгоспів. Встановлено, що виробництво
яєць і м’яса птиці у колгоспах збільшувалось, однак частка колгоспів у виробництві яєць і м’яса птиці по
відношенню до господарств усіх категорій громадського сектору поступово зменшувалась. Розкрито значення суспільно-політичних чинників розвитку птахівництва в Українській РСР досліджуваного періоду,
що позначилося у регламентації відповідними державними постановами заходів з розгортання процесів
укрупнення та розукрупнення колгоспів, їх фінансування й ін.
Ключові слова: колгосп, птиця, птахівництво, виробництво яєць, виробництво м’яса птиці

На початку другої половини ХХ ст. в Українській РСР птахівництво переважно розвивалося на базі дрібних ферм колгоспів, радгоспів, а
також у присадибних господарствах колгоспників, робітників і службовців. Виробництво
продукції птахівництва здебільшого було екстенсивним і не дозволяло у повній мірі використовувати генетичний потенціал продуктивності птиці, не сприяло запровадженню промислових технологій з механізацією й автоматизацією трудомістких процесів. При цьому
для практики колгоспів більшою мірою були
притаманні змішані птахівницькі господарства, в яких розведення яєчних порід курей поєднувалося з розведенням птиці м’ясного напряму продуктивності (качок, гусей або індиків). Спеціалізація птахівництва в основному
відбувалася у птахівницьких радгоспах і на
птахофабриках.
Історіографічний аналіз теми дослідження
засвідчив, що в історичних і наукових узагальнюючих працях попередніх дослідників дані
щодо комплексної характеристики розвитку
птахівництва у колгоспах Української РСР з
початку другої половини ХХ ст. і до періоду його переведення на промислову основу, відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР і
ЦК КПРС «Об организации производства яиц и
мяса птицы на промышленной основе», відсутні [10, с. 512-517].
У зв’язку з цим, метою роботи було проаналізувати в історичній ретроспективі суспільно-політичні й організаційні засади розвитку птахівництва у колгоспах УРСР у 19511964 рр. Методологія дослідницького пошуку
ґрунтується на комплексному використанні

загальнонаукових, структурно-функціональних та історичних методів, опублікованих і неопублікованих джерел, основу яких складають
архівні матеріали.
Перш ніж охарактеризувати розвиток колгоспного птахівництва досліджуваного періоду, на нашу думку, варто розглянути стан колективізації в Українській РСР наприкінці 40-х
і початку 50-х років ХХ ст. Важливими у цей
період були процеси укрупнення та розукрупнення колгоспів. Так, у довідці про стан злиття
та розукрупнення колгоспів УРСР, яку надав
завідувач сектору землеустрою Ради Міністрів
УРСР Острожнюк, зазначається: «…с 1 ноября
1947 г. по 1 июля 1949 г. была тенденция на
слияние колхозов. Так, за этот период слияние
было произведено по 39 колхозам, а разукрупнение было произведено по 20 колхозам, т.е.
за полтора с лишним лет в результате слияния
количество колхозов в абсолютных числах
уменьшилось на 19 колхозов… Совсем другое
дело наблюдается во втором периоде с
1/VII.1949 г. по 25.ХІІ.1949 г., т.е. за 6 месяцев
1949 г., где почти во всех областях УССР наблюдается тенденция не на слияние, а на разукрупнение колхозов. За этот период времени количество колхозов возросло на 35 и лишь
в 4 случаях было произведено слияние колхозов…» [15, арк. 9]. Слід зазначити, що ці дані
наведено для Київської, Вінницької, Кам’янець-Подільської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської,
Одеської,
Миколаївської,
Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської,
Сталінської, Ворошиловградської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей. Станом на 1 січня 1950 р. у цих областях УРСР кі-
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лькість населених пунктів становила 20783, а
колгоспів – 26401 [15, арк. 1]. Нами з’ясовано,
що загалом на 1 липня 1950 р. відсоток колективізації в Українській РСР за кількістю селянських дворів становив 97,4%, за посівною
площею  99,3%, а у 1953-му, відповідно,  99,1
і 99,93% [3, с. 99].
На розвиток птахівництва в Українській
РСР на початку другої половини ХХ ст. суттєво
вплинув пленум ЦК КП(б)У від 9-12 травня
1949 р., на якому було прийнято постанову
«Про заходи до виконання трирічного плану
розвитку громадського колгоспного і радгоспного продуктивного тваринництва (19491951), прийнятого Радою Міністрів СРСР і
ЦК ВКП(б)» [13, с. 267-318]. У цій постанові зазначалось: «Забезпечити виконання завдання,
поставленого рішенням Ради Міністрів СРСР і
ЦК ВКП(б) про те, щоб у кожному колгоспі були організовані повноцінні високотоварні і високопродуктивні ферми  великої рогатої худоби, свинарська, вівчарська і птахівнича…
Роз’яснити колгоспникам, що, за постановою
Ради Міністрів СРСР і ЦК ВКП(б), в колгоспах,
які мають чотири тваринницькі ферми  великої рогатої худоби, вівчарську, свинарську і
птахівничу, з новим, підвищеним мінімумом
поголів’я, норми поставок державі м’яса, молока і вовни для колгоспників цих колгоспів,
починаючи з 1950 р., будуть знижені на 10%, а
в колгоспах, які не мають чотирьох ферм і нового мінімуму поголів’я худоби на фермах, норми поставок державі м’яса, молока і вовни
для колгоспників, починаючи з 1950 р., будуть
підвищені на 10%» [13, c. 270].
Окрім цього, у даній постанові було конкретно визначено: «Зобов’язати Міністерство
сільського господарства УРСР, обкоми і райкоми КП(б)У, облвиконкоми і райвиконкоми
добитись у найближчі роки різкого збільшення поголів’я птиці: курей, індиків, гусей, качок
у колгоспах і забезпечити в 1949 р. організацію
птахівничих ферм у всіх колгоспах і ферм водоплавної птиці у колгоспах, розташованих
поблизу водойм. Довести громадське поголів’я
птиці у колгоспах на кінець 1949 р. не менш як
до 19300 тис. голів, на кінець 1950 р.  не менш
як до 31630 тис. голів і на кінець 1951 р.  не
менш як до 45000 тис. голів» [13, c. 275]. Як
свідчать статистичні дані, плани були амбітно
завищені та виконати їх було неможливо. Так,
у 1951 р. станом на 1 січня поголів’я дорослої
птиці у колгоспах становило лише 17476 тис.
голів, а у 1952-му – 26803 тис. [3, с. 248]. Поголів’я птиці в УРСР до рівня 40139 тис. голів було доведено лише у 1969 р., причому разом у

колгоспах, радгоспах та інших державних господарствах [9, с. 250]. При цьому слід відмітити тенденцію до зменшення кількості колгоспів в Українській РСР у період 1951-1964 рр.
(рис. 1).

Рис. 1. Динаміка зменшення кількості колгоспів і радгоспів в Українській РСР у 1951-1964 рр.
(статистичні дані опрацьовано із різних джерел: 19511954 рр. [5, с. 346], 1955-1964 рр. [7, c. 183]).

Так, якщо у 1951 р. їх налічувалося 16506 [5,
с. 346], то в 1964-му – 9559 [7, c. 183]. Порівняно стрімке зменшення кількості колгоспів відбулось з 1958-го по 1959 р. При цьому почала
збільшуватись кількість радгоспів. До того ж, у
цей період відбувалось перетворення колгоспів на радгоспи [11, c. 299-300].
Однак, незважаючи на зменшення кількості
колгоспів, поголів’я птиці у них збільшувалось
і підвищувались прибутки від птахівничих
ферм. І, якщо у 1951 р. грошові прибутки колгоспів Української РСР від птахівничих ферм
становили 97 млн. крб., то у 1955-му – вже
243 млн. крб., проте у відсотках до загальних
прибутків це було відповідно лише 1,2 і
1,3% [3, с. 298]. При цьому слід зауважити, що у
передових колгоспах частка прибутку від птахівництва була порівняно високою. Наприклад, у 1952 р. прибуток колгоспу «Жовтнева
перемога» (Херсонської області) від птахівництва становив 18% від його загальної кількості від тваринництва [1, c. 21].
Як свідчать статистичні дані, у колгоспах
утримували птицю різних видів, однак найбільше всього було курей [3, с. 249; 9, с. 282]. Це
говорить про те, що першочерговим завданням в Українській РСР у досліджуваний період
було збільшення виробництва курячих яєць.
Незважаючи на те, що кількість колгоспів
зменшувалась, виробництво ж яєць у них загалом збільшувалось (з певними коливаннями
за роками) й у 1964 р., порівняно з 1951-м,
яєць було вироблено у 1,8 рази більше
(табл. 1).
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Таблиця 1. Виробництво яєць в Українській
РСР у 1951-1964 рр., млн. шт. [8, c. 297]

Рік
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

Вироблено яєць, млн. шт.
у колгоспах, радгоспах та
інших державних госпоу колгоспах
дарствах
448,5
383,4
556,7
475,5
741,5
647,1
611,2
532,0
495,8
397,0
611,2
484,0
788,0
602,8
856,6
635,0
1015,8
737,2
1065,2
726,1
1149,4
767,6
1250,1
820,4
1082,2
676,3
11176
677,2

Збільшення виробництва яєць у колгоспах
відбувалося і завдяки підвищенню продуктивності птиці. Так, наприклад, у колгоспі імені
Жовтневої революції (Вінницька область) до
1962 р. на птахівничій фермі від кожної несучки одержували не більше 50 яєць, а у 1964-му –
169 шт. [2, с. 4].
Те, що виробництво яєць у 1951-1954 рр.
було зосереджено переважно у колгоспах, засвідчують дані, наведені на рис. 2.

Рис. 2. Частка виробництва яєць у колгоспах, % [6,
с. 297].

При цьому, у загальній динаміці спостерігаємо поступове зменшення частки колгоспів у
виробництві яєць загалом у господарствах
громадського сектору, а саме з 85,5% у 1951 р.
до 60,6% 1964 р. Що стосується виробництва
м’яса птиці у колгоспах, то, наприклад, у
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1955 р. було вироблено 18,6 тис. т (85,7% від
загального виробництва у колгоспах і радгоспах), а у 1960 р. – 50,3 тис. т (77,5%) [14, с. 6].
Збільшенню виробництва продукції птахівництва у колгоспах сприяла їх електрифікація, яка здійснювалася стрімкими темпами,
однак все-таки недостатніми. Так, на кінець
1950 р. було електрифіковано 3388 колгоспів
(18%), а на кінець1957-го їх стало у 2,2 рази більше – 7294, що становило лише 50% [4, с. 59].
Електрифікації колгоспів на 99% було досягнуто лише у 1967 р. [8, с. 275].
Значна кількість колгоспів була неприбутковою і, навіть за успішного ведення птахівництва, прибуток від реалізованої продукції у
загальній кількості доходів був незначним.
Однак такі колгоспи не могли розраховувати
навіть на безоплатну шефську допомогу промислових підприємств, оскільки у постанові
Пленуму ЦК КПРС (25-31 січня 1955 р.) зазначалося: «Попередити керівників підприємств і
організації, які шефствують над колгоспами,
що роботи в колгоспах по будівництву і механізації повинні виконуватись на договірних
засадах з обов’язковою оплатою колгоспами
всіх затрат, зроблених підприємствами і організаціями. Осудити як таку, що суперечить
державним інтересам, практику безоплатної
допомоги підшефним колгоспам, бо це веде до
незаконного витрачання народних коштів і не
сприяє організаційно-господарському зміцнення колгоспів» [12, c. 35].
Для забезпечення виробничої діяльності у
колгоспах здійснювалось їх довгострокове
кредитування на різні виробничі заходи. У
1964 р., зокрема, позика становила 230,9 млн.
крб., у тому числі на розвиток тваринництва 
93,6 млн. крб., 93,5% яких було спрямовано на
будівництво тваринницьких приміщень і механізацію ферм [7, с. 618]. Варто ще зазначити,
що найбільше кредитів видано колгоспам
Одеської (15,3 млн. крб.), Київської (14,6 млн.
крб.), Дніпропетровської (13,8 млн. крб.),
Кримської
(13,6 млн.
крб.),
Донецької
(12,9 млн. крб.) і Вінницької (12,5 млн. крб.)
областей [7, с. 619 ].
Таким чином, у 1951-1964 рр. у колгоспах
Української РСР простежувалася загальна тенденція до розвитку птахівництва. Виробництво продукції птахівництва було зосереджено
переважно у колгоспах. Незважаючи на поступове зменшення кількості колгоспів у досліджуваний період, виробництво яєць і м’яса
птиці у них збільшувалось. При цьому, у загальній динаміці відбувалось поступове зменшення частки колгоспів у виробництві яєць
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загалом у господарствах громадського сектору. На розвиток птахівництва у колгоспах організаційно вплинули різні чинники і, в тому
числі, процеси укрупнення та розукрупнення
колгоспів, постанови Ради Міністрів СРСР і
ЦК ВКП(б) (КПРС) щодо розвитку тваринництва і, зокрема, птахівництва тощо.
Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні науково-організаційних і теоретико-методологічних засад розвитку птахівництва у колгоспах і радгоспах в Український РСР у 1951-1964 рр.
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Melnyk Viktoria
Organizational Backgrounds of Collective Farm Poultry Farming in the Ukrainian SSR in 1951-1964
The purpose of the paper is to analyze in the historical retrospect the organizational and socio-political backgrounds of
development of poultry breeding in the collective farms of the Ukrainian SSR in 1951-1964. The historiographical analysis of the
research topic has shown that the problem of the complex characterization of poultry development in the collective farms of the
Ukrainian SSR since the beginning of the second half of the 20th century and until the period of its transfer to the industrial base,
has not been the subject of a separate research yet. Research methodology is based on the integrated use of general scientific,
structural-functional and historical methods, published and unpublished sources, the basis of which are archival materials.
It is shown that in the beginning of the second half of the XX century in the Ukrainian SSR poultry breeding mainly developed
on the basis of small farms of collective farms, state farms, as well as private farms of collective farmers, workers and employees.
Poultry production was for the most part extensive and did not allow the full use of the genetic potential of poultry productivity,
did not facilitate the introduction of industrial technologies with the mechanization and automation of labor-intensive processes.
At the same time, for the activity of collective farms, mixed poultry farms combining the breeding of good lying hens breeds with
the breeding of meat poultry were more common.
It is reasoned that despite the gradual decrease in the number of collective farms during the period under research, their
productivity of eggs and poultry meat was increasing. At the same time, in the gross dynamics there was a gradual decrease of
the role of collective farms in general in the production of eggs on the farms of the public sector.
The author shows the importance of socio-political factors in the development of poultry farming in the Ukrainian SSR during
the researched period, which reflected in the regulation of the relevant state resolutions of measures for the intensifying of the
processes of consolidation and disaggregation of collective farms, their financing, etc.
Keywords: collective farm, poultry, poultry farming, egg production, poultry meat production
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Стаття розповідає про історію створення та розвиток галузевих аматорських кіностудій на Миколаївщині у кінці 1950-х – на початку 1990-х років, про їх проблеми та досягнення, про творчу діяльність ентузіастів своєї справи – членів галузевих аматорських кіностудій. Автор прослідковує шлях зростання рівня їх професіоналізму, розкриває значний внесок в організацію навчання робітничих та інженерних кадрів
для промисловості, популяризацію передового виробничого досвіду та досягнень науково-технічного прогресу.
Ключові слова: історія кіноаматорства, галузева аматорська кіностудія, навчально-методичне кіно,
популяризація досягнень науково-технічного прогресу, засоби поширення передового виробничого досвіду

Наприкінці 50-х років ХХ ст. кіноаматорство
стало колективною формою самодіяльної творчості, тісно пов’язаної з життям виробничого
та соціального колективу – заводу, установи,
інституту тощо. Керівники підприємств та
установ побачили в кіноаматорстві новий засіб культурно-виховної й агітаційної роботи. У
цей час у Миколаєві починають створюватися
галузеві кіностудії навчального та науковопопулярного кіно.
Метою дослідження є вивчення організації
та розвитку галузевих кіностудій на підприємствах та установах Миколаєва у другій половині 1950-х – на початку 1990-х років на основі
аналізу наявних архівних матеріалів, публіцистичних видань, кіноджерел, визначення ролі
галузевих кіностудій міста Миколаєва у розвитку промислових підприємств і народного
господарства у цілому.
Об’єктом дослідження є творчі напрацювання кіноаматорів, які діяли у галузевих студіях Миколаєва другої половини 1950-х – початку 1990-х років, основні чинники зростання професіоналізму їхніх працівників, досягнення та проблеми.
Галузеві кіностудії підприємств, установ і
відомств Миколаївщини організовувались у
кінці 1950-х років на хвилі «відлиги», коли суспільство відчуло послаблення тоталітарного
режиму, що надало поштовху до творчості.
Вдосконалення діяльності галузевих кіностудій на Миколаївщині відбувалось у 1960-і –
1970-і роки – у період бурхливого розвитку
промисловості, адже у той час виникла потреба у нових підходах до навчання робітничих та
інженерних кадрів, тому у нагоді стали засоби

кінематографа, які сприяли удосконаленню
процесу навчання. У 1980-ті – на початку 1990х років, під час загострення соціальнополітичних проблем у суспільстві, метою діяльності працівників студій стало створення
позитивного іміджу підприємств і популяризація досягнень науки, виробництва тощо.
Перша галузева аматорська кіностудія на
Миколаївщині була організована у 1957 році
на заводі імені Носенка (пізніше – Чорноморський суднобудівний завод). Її було укомплектовано тридцятип’ятиміліметровою кінознімальною, монтажною апаратурою для виробництва фільмів, апаратурою для запису звуку.
До складу студії увійшли інженерикіноаматори: І. Войков, В. Дерібас, К. Штейнцайг, Миронов, Лихоносов, Курман та ін. Вони
розпочали свою роботу як кіноаматори, але
під керівництвом професіоналів засвоїли технологію зйомки кінофільмів і вже через кілька
років знімали кіно на професійному рівні. У
період з 1957 до 1962 роки ними було створено кілька документальних фільмів і нарисів.
Широку популярність здобули фільми «Рождение флагмана» (1961 р.), «Поэма о китобазе»
(1962 р.), «Токарных дел рядовой» (1962 р.),
«Здравствуй, стапель» (1972 р.). Ці фільми демонструвалися на підприємствах міста, у клубах, на місцевому телебаченні, на ВДНГ СРСР.
Покази фільмів «Поэма о китобазе», «Токарных дел рядовой» відбулись на ІІІ республіканському огляді аматорських фільмів,
де вони отримали високу оцінку [11, с. 45-60].
Так, у газеті «Трибуна рабочего» від
23 лютого 1963 р., у статті «По местному телевидению», зазначалось: «На днях по местному
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телевидению показан новый фильм “Токарных дел рядовой”, созданный заводской киностудией. В короткометражном фильме рассказывается об опыте работы передового токаря
из главного механического цеха товарища
Иванова. Сейчас заводские кинооператоры
приступили к съёмкам регулярного выпуска
“Заводские новости”» [17, с. 2].
У статті «На телевизионный фестиваль»
(газета «Трибуна рабочего» від 20 квітня
1963 р.) знаходимо відгук про діяльність кіностудії: «Два фильма, созданные работниками
заводской киностудии, отправлены в Киев.
Они будут показаны на фестивале технических и документальних фильмов, организованном республиканским телевидением. Телезрители многих городов Украины увидят
фильм “Поэма о китобазе” и картину “Токарных дел рядовой”» [15, с. 2].
Автор статті «Диплом заводскому фильму»
(газета «Трибуна рабочего» від 21 грудня
1963 р.) повідомляв своїм читачам про успіхи
студії заводу: «Местная киностудия выпускает
документальный фильм «Заводские новости».
Один из выпусков этого фильма был отправлен в Киев на республиканский смотр самодеятельных и любительских кинокартин. Фильм
«Заводские новости», отображающий моменты технической конференции по ультразвуку,
работу судостроителей зимой и другие события, отмечен: он награждён дипломом и оставлен для заключительного смотра, который
состоится 25 декабря» [4, с. 2].
Незабаром студія розпочала випуск фільмів, які були необхідні для галузі суднобудування. Більшість з них були навчальними, популяризували передовий досвід працівників
заводу. Фільми «Как строится траулер»
(1964 р.), «Сварка в СО2» (1965 р.), «Люди пытливой мысли» (1966 р.), «Резерв завода трудовой» (1969 р.), «Автоматизация линии фланцев» (1970 р.), «Линия технического прогресса» (1974 р.), «Малотоннажный флот СССР»
(1982 р.) відображають досягнення у галузі технології будівництва суден, результати діяльності колективу заводу [5, арк. 12].
У період з 1961 по 1982 роки студією Чорноморського суднобудівного заводу було
створено сорок фільмів. Результатом участі
студії в обласних ы республіканських оглядах
аматорського кіно стали двадцять дипломів [6,
арк. 8-9].
Але це не єдина успішна студія того часу на
Миколаївщині. Влітку 1957 р. у місті Миколаєві створено філію конструкторського бюро
стандартизації ЦКБС-4, яке займалося вико-

нанням проектних робіт спуско-підйомних
пристроїв, суднових палубних механізмів; ця
філія підпорядковувалася Міністерству суднобудівної промисловості СРСР. Через два роки
при установі було створено аматорську кіностудію «Ентузіаст». Керівник кіностудії
Б.А. Бугаєнко об’єднав у творчий колектив десять ентузіастів-кіноаматорів. У цей час промисловість країни розпочала випуск аматорської шістнадцятиміліметрової кіноапаратури,
і в розпорядженні членів студії були кінокамера «Київ-16», монтажні столики «Екран», звукова й освітлювальна апаратура. До 1963 р.
студійці створили десять фільмів про спорт і
відпочинок, про сільське господарство, а також кілька комедійних фільмів.
Колектив аматорської кіностудії філії
ЦКБС-4 (ПКБ) представляв собою групу ентузіастів, які працювали на надзвичайно слабкій
апаратурній базі, постійно долаючи технічні
труднощі. Перший фільм, який зняли кіноаматори конструкторського бюро, – «Я буду хорошим» – сатирична стрічка з життя конструкторів, що в ігровій формі розповідала про
«штурмовщину» на підприємстві. Над фільмом
працювали автор сценарію та режисерпостановник Б. Бугаєнко, оператор Г. Владінець, асистент оператора В. Ченцов, гример
В. Устюшкова, художники А. Антосіков, І. Кочановскій, обробку кіноплівки здійснив Є. Симоненко. У ролях знімалися Віктор Сологуб, Елеонора Гнутова, Анатолій Асташов, Анатолій
Братановський, Вадим Кармовській, Євген Симоненко, Станіслав Павлов. Цей фільм демонструвався по телебаченню під час Всесоюзного
конкурсу аматорських фільмів. Увагу глядачів
привернув кінофільм цієї студії «Вихідний
день тата», що розповідав про пригоди молодого татуся, якого залишили вдома одного з
маленькою дитиною. Багато схвальних відгуків отримав створений студійцями ліричний
комедійний фільм «Тому, що весна!» – стрічка
про «одвічне питання фізики»: чому виникає
сила тяжіння між «всім сущим»? Відповідь виявилася надзвичайно простою: «Тому, що весна!», адже це історія про кохання [2, с. 71-75].
Кінофільми
студії
проектноконструкторського бюро неодноразово демонструвалися по місцевому телебаченню,
брали участь у республіканських і Всесоюзних
конкурсах аматорських кінофільмів, були нагороджені дипломами, тепло приймалися глядачами та мали значний суспільний резонанс.
У 1971 р. до філії ПКБ, яка отримала назву
«Прогрес», прийшов працювати М.Н. Трейгер.
Під його керівництвом було створено кінола-
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бораторію (згодом – галузева кіностудія Міністерства суднобудівної промисловості СРСР). У
складі кіностудії працювали мультиплікатор
М.М. Спиридонов, звукооператор В.А. Селін,
монтажер Г.І. Василенко, редактор І.А. Куріц,
консультанти Б.А. Бугаєнко, Г.І. Владинець. Завдяки наполегливості керівника – Марка Наумовича Трейгера, і професіоналізму працівників, кінолабораторія перетворилась на студію
з повним циклом самостійного виробництва
тридцятип’ятиміліметрових звукових фільмів,
в якій проводили зйомку, здійснювали обробку плівки, друк позитивів, запис звуку, створювали технічну мультиплікацію й ін. [8]. З того часу студія випускала навчальні, методичні
фільми та кіножурнали. Тут знімалися технічні
фільми про виготовлення й експлуатацію механізмів і пристроїв, які розроблялись проектно-конструкторським бюро «Прогрес». До
створення спеціальних фільмів залучалися інженери та фахівці, які добре знали технологію
виготовлення окремих деталей і вузлів, могли
у доступній формі її представити [7, арк. 15].
У результаті за період активної діяльності з
1971 по 1992 роки кіностудія ПКБ «Прогрес»
випустила близько тридцяти технічних фільмів, шістнадцять річних кінозбірок «Суднобудування». Більшість з них відображали суттєві
віхи технічної діяльності ПКБ «Прогрес»: «Морские испытания СПУ для плавбазы «Восток»,
«Новое СПУ для подводного аппарата «Тинро2», «Кран КЭГ 63028», «Механизмы судна с горизонтальной погрузкой «Иван Скуридин»,
«Эксплуатация траловых лебёдок в Дальневосточном районе (Камчатка)», «Автоматические швартовные лебёдки», «Сепараторы трюмных вод», «Производство якорных цепей для
плавбуровых установок», «Дождевальная машина фронтального типа «Кубань», «Использование робототехники в судовом машиностроении» й ін. [8, арк. 16].
Студійцями було знято десятки сюжетів кіноспостережень, які проводились під час науково-дослідних і дослідно-конструкторських
робіт, у тому числі – з використанням швидкісної кінокамери. Крім того, тривалий період
всі річні звіти ПКБ «Прогрес» у Міністерстві
суднобудівної промисловості СРСР супроводжувалися підсумковим кінофільмом за результатами річної діяльності [9, арк. 6].
Окремі відомства звертались до творчого
потенціалу кіноаматорів з метою забезпечення навчальної бази, тому що кінофільм забезпечував наочність і доступність – важливі
складові методики вивчення технічних засобів
та обладнання. Особливо актуальним це пи-
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тання було для військових частин та училищ.
Саме тому влітку 1959 р. для вдосконалення
способів ведення бойових дій, пошуку шляхів
підтримки високої бойової готовності частин і
з’єднань морської авіації у складі 33 Центру
було створено науково-дослідні відділення, які
мали свої підрозділи: експериментальну лабораторію, перекладацьке бюро, друкарню, креслярське та машинописне бюро, до їх складу
увійшли фото- і кіностудії, які у подальшому
об’єднали в аерофотокінослужбу.
Кіностудія морської авіації у Миколаєві
створювалася на базі курсів фототехніків, які
були відкриті з метою навчання фотосправі
матросів і сержантів. Курси перетворилися на
кіностудію у 1960 р., тому що у той час виникла потреба у навчальних спецфільмах для військових у зв’язку з напруженою ситуацією у
світі. Застосування навчальних фільмів дозволило скоротити час для вивчення особовим
складом спеціальних предметів. Керівник кіностудії майор Кірчев Георгій Васильович доклав багато зусиль для забезпечення її матеріально-технічної бази, яку «збирав» по всьому
Радянському Союзу. Для створення спеціальних фільмів залучались військові спеціалісти
різних галузей, які працювали над змістовою
та навчально-методичною складовими. Постало також питання щодо якісного втілення
відповідних цілей і завдань, тому для створення таких фільмів, окрім звичайної зйомки, використовувались спеціальні її види, наприклад, цейтрафферна зйомка (з інтервалами),
рапід-зйомка та мультиплікаційна зйомка, які
дозволяли відтворювати складні технічні
процеси, що відбувались у механізмах машин.
До 1965 р. студія мала повний технологічний ряд виробництва чорно-білих звукових
фільмів з оптичним записом звуку, який забезпечувала наступна апаратура: ручні кінознімальні камери «Конвас», мультиплікаційний
стіл МФ-11 і камери для мультиплікаційних
зйомок ПСК-1, звукомонтажний апарат
35 ЗМА-3, звукозаписний апарат КЗМ-6, магнітофони МЕЗ 15, кінокопіювальний апарат УКА,
кінопроектор звуковий КПТ-2, машина для
проявки кіноплівки 40П-2. Щорічно студія випускала навчальні та документальні фільми,
які дозволяли курсантам швидко засвоювати
нову військову техніку. Військові кіноаматори
досягли значного професійного рівня завдяки
ретельному вивченню техніки та технології
створення документального та науковопопулярного кіно [19, с. 49-51].
Нотатки Г.В. Кірчева, керівника студії (див.
Додаток 1) свідчать про високий рівень вимог,
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що висувались до військових кіноаматорів, які
випускали навчальні фільми [16]. У період з
1960 по 1990 роки ними було створено близько шістдесяти таких фільмів. Серед них відомі
«Самолёты морской авиации», «Взлёт и посадка самолётов морской авиации», «Устройство
самолёта ТУ», «Эксплуатация самолётов», «Основы техники пилотирования», найбільш досконалими можна вважати «Крылья над морем» [12], «Страницы немеркнущей истории» [18], «Крылья флота», «Морская авиация
на службе флота».
Завданням галузевих кіностудій на Миколаївщині було не лише розв’язання проблеми
підготовки кадрів. Підприємства, установи й
організації області створювали власні кіностудії для популяризації передового досвіду та
досягнень. Саме з цією метою у 1964 р. була
створена аматорська кіностудія Миколаївського морського порту «Бригантина», її відкриття ініціювали старший інженер відділу
праці та зарплатні Б.А. Нестеровський і фотограф А.Г. Козаченко. Устаткування студії складала шістнадцятиміліметрова кінознімальна
апаратура зарубіжного виробництва (камери
«Адміра» і «Пентафлекс»), що дозволяло знімати якісне кіно [1, с. 2]. З часом, коли студія
міцніла, вона розширювала межі своєї діяльності. Найбільш значною роботою кіноаматорів порту став повнометражний фільм «Курс
на комплексную механизацию» [13], який
отримав високу оцінку та диплом на Всесоюзному конкурсі аматорських фільмів. Ця двосерійна стрічка, що створювалась протягом
трьох років клопіткої напруженої роботи, стала незамінним посібником із вивчення та пропаганди нової техніки, передових на той час
методів праці.
Щоб показати нові технології обробки суден і вагонів, продемонструвати новітні пристрої та механізми, автори фільму Б. Нестеровській та А. Козаченко вели зйомки у портах
Одеси, Іллічівська, Херсона, Риги, Таллінна,
Клайпеди, фіксували на кіноплівку все найбільш цікаве. Вони показали на екрані також
пошук і знахідки миколаївських портовиків на
шляху механізації трудомістких процесів навантаження суден [1, с. 2].
Але кіноаматори захоплювались не лише
виробничою тематикою. Кінонариси про найкращих працівників порту, сатиричні та гумористичні випуски, хронікальні сюжети про
трудові будні та найцікавіші події у житті порту – ось неповний перелік жанрів, які надихали
самодіяльних кінодокументалістів.
Різноманітною була і стилістика їхніх робіт.

Цікавим і поетичним є кінооповідання «Капітан Білуха», в якому йдеться про ветерана, моряка М.І. Белуху, що пройшов шлях від юнги до
капітана далекого плавання, капітана порту
«Миколаїв», колишнього полярника і командира чорноморського військово-транспортного судна «Абхазія» під час Другої світової
війни [10]. Значну дослідницьку роботу виконали Б. Нестеровський і А. Козаченко, створюючи фільм «Георгій Баглай» – про першого начальника Миколаївського порту, капітана далекого плавання, відомого організатора торгівельного флоту, який помер на бойовому посту [3]. Цей фільм отримав диплом на республіканському огляді. Запам’ятовуються стрічки
студійців порту «Пароходу и человеку» та «Депутат района», із серії сатиричної – «Малоактивные» (друге місце на обласному огляді);
фільми «У хозяев морских ворот», «На вахте
буксир «Тирасполь», «Только и всего»; випуски кіножурналу «Наша хроника». Ліричні та
щемливі мотиви звучать у кінострічках «Песня
о Николаевском порте» та «Море зовёт» [14].
У роботі студії Миколаївського морського
порту «Бригантина» брали активну участь художник І. Четверін, інженер В. Коган, працівник порту А. Кирилюк, інженер А. Головатюк
та інші. Фільми студії дивилися не тільки портовики міста Миколаєва, їх демонстрували по
центральному, республіканському й обласному телебаченню, а також у портах Херсона,
Одеси, Іллічівська.
Кіноаматори студії «Бригантина» підготували більше 20 кінострічок, 18 телефільмів і
хронікальних випусків, за які на всесоюзних,
республіканських
і
обласних
оглядахконкурсах і фестивалях аматорських фільмів
отримали дванадцять дипломів, шістнадцять
почесних грамот, кілька премій. Миколаївська
«Бригантина» отримала заслужене визнання [1, с. 2].
Здобуваючи різноманітні знання, удосконалюючи власну майстерність, кіноаматори
галузевих студій отримували всебічну підтримку профспілкових організацій промислових
підприємств, установ і відомств, керівники
яких побачили в їх діяльності ефективний засіб у боротьбі за якість виробництва продукції,
а також нові можливості для популяризації
передового досвіду та навчання молоді. Таким
чином, аматорські кіностудії Миколаївщини
перетворювались на студії, які працювали на
потреби різних галузей господарства, з кожним роком зростала майстерність їх членів, багато кіноаматорів згодом стали професійними
кінематографістами. Фільми, створені галузе-
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вими кіностудіями Миколаївщини, поповнили
фонд науково-популярного та навчального кіно і були затребувані у різних галузях народного господарства країни. Важливу роль у
створенні та процесі діяльності галузевих кіностудій відіграли особистості їх керівників,
саме тому важливо вивчати їх історію та творчість, передавати накопичений досвід сучасному молодому поколінню як зразок відданості улюбленій справі та патріотичного ставлення до рідної країни.
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Kirchev Vadim
Specialized Film Studios in Mykolaiv Region in the Late 1950s – Early 1990s
The paper tells about the history of the creation and development of specialized amateur film studios in Mykolaiv region in
the late 1950s – early 1990s, describing their problems and achievements, the essence of creative activity of people, deeply
committed to their work – the members of specialized amateur film studios.
The aim of the research is to determine the role of specialized film studios in the city of Mykolaiv and Mykolaiv region in the
development of industrial enterprises and the national economy as a whole; the peculiarity of this work is that this problem is
being investigated for the first time.
The author points out that in the late 1950s and early 1960s, on the tide of the Thaw, society got the impetus to creativity,
which promoted the opening of specialized film studios. Betterment of the specialized film studios activity in Mykolaiv Region
took place in the 1970's – during the rapid development of industry in the city and in the country, when there was a need for new
approaches to the training of workers and engineers, so the cinema became useful as a means of training of young experts. The
author also traces how in the 1980s and early 1990s, in the period of aggravation of socio-political problems in society, the
implementation of the goal of studio workers activity in creating a positive image of enterprises and popularizing the
achievements of science, production, etc.; the author outlines the ways of improving the professionalism of studios.
While doing the preparatory work the author processed a large number of archival documents, films created by members of
industrial film studios, interviewed the workers of specialized film studios, processed some documents from individual private
archives, analyzed historical essays, and materials from periodicals.
The author uncovers the significant contribution of members of specialized amateur film studios in Mykolaiv Region to the
organization of training of workers and engineers for industry, popularization of best production practices and achievements of
scientific and technological progress; proves that films created by the specialized film studios of Mykolaiv city enlarged the fund
of feature and educational films and were in demand in various branches of the national economy.
Keywords: history of amateur film making, specialized amateur film studio, educational and methodological cinema,
popularization of achievements of scientific and technological progress, means of dissemination of best production practices
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Додаток 1 [16]
ІЗ НОТАТОК Г.В. КІРЧЕВА, КЕРІВНИКА СТУДІЇ.
«Выезд на Кочу с 31.05.1962 по 13.06.1962:
1. Производили проявление проб экспозиций.
2. Использовали стационарные отражатели и стационарные фары-лампы.
3. Использование экспонометров.
4. Съёмка наземная и воздушная выполнялась в нелётные дни:
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11.VI.62 снимали эпизод боевой тревоги,
13.VI.62 «зависание» снимали с вертолёта.
5. Выделен вертолёт специально для киносъёмок ПЛ.
6. Пробной съёмкой вертолётов в воздухе установлена частота в 32 кадра/сек. для получения резкого
изображения.
7. Сделано 5 воздушных вылетов (7,5 часов).
8. Обсуждались кадры перед съёмкой.
9. Проводились киносъёмки: аппаратуры, прибора № 1 и в кабине штурмана – приборы, корабли на
воде».
«За период киносъёмки выявлены недостатки:
1. При киносъёмке в группе необходимо не менее 4-х человек, т.к. при съёмке нужно обеспечить тщательное освещение, особенно в вертолёте.
2. Не было возможности регулярной доставки экспонированной киноплёнки в киноотделение (отсняли 3.VI.1962, а отправили 6.VI.1962).
3. За 2 выезда на Кочу не выплачивались командировочные (ни 1 раза).
4. Необходимо иметь запасной комплект электромоторов, электрошнуров, аккумуляторов.
5. Иметь запасной к/съёмочный аппарат «Конвас».
«17. VІI.1962
– Выделить 1-2 дня для учёбы по специальности.
– Не предусмотрели все вопросы обеспечения звуковой плёнкой ЗТ 7.
– Недостатки в организации натурных киносъёмок: операторы не представляют трудности съёмки.
– Нужно бороться за качество эксплуатации проявочной аппаратуры.
– Разобраться в качестве съёмочного материала.
– Спланировать досъёмки.
– Скорректировать план выпуска кинофильмов.
– Метод коллективного обсуждения сценария.
– Киноотделу надо планировать работу на день.
Недостатки:
– Подготовка кинонегативного материала не удовлетворяет требованиям качества (плотность изображения, механические повреждения плёнки и др. дефекты).
– Планирование работ не всегда увязывается с планом выпуска кинофильмов».
«Задачи:
1. Улучшать организацию труда и своё мастерство.
2. Изучать оборудование.
3. Выпустить учебный кинофильм к 15 октября 1962 года.
4. Создать фильмотеку»
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У статті прослідковуються основні напрямки діяльності учених-істориків, краєзнавців-аматорів,
краєзнавців-журналістів Миколаївщини 1986-1997 років, пов’язані з вивченням давньої історії Північного
Причорномор’я, історії козацьких поселень, заповненням «білих плям» як в історії заснування міста, так і
в історії злочинів тоталітарного режиму. Автор статті наголошує, що завдяки історичним відкриттям
цього періоду з’являються нові теми і навіть техніки у мистецтві, змінюється менталітет суспільства.
Ключові слова: історичне краєзнавство, історичний музей, краєзнавчий рух, обласний архів, товариство охорони пам’яток історії та культури

Період з 1986 по 1997 роки – один із найцікавіших в історії краєзнавства Миколаївщини,
що пов’язано, насамперед, із соціальнополітичними перипетіями переломної доби та
боротьбою різноманітних світоглядних систем у суспільстві.
Провідною темою даного дослідження є розвиток історичного краєзнавства Миколаївщини у другій половині 1980-х – середини
1990-х років, виявлення головних напрямків
дослідницької роботи професіоналів та аматорів на тлі корінних радикальних змін у всіх
сферах життя суспільства, у т.ч. зростання національної самосвідомості, здобуття Україною
незалежності й, у той же час, прагнення усвідомити себе частиною Європи.
Об’єктом дослідження виступає науководослідницький масив робіт істориківкраєзнавців Миколаївщини зазначеного періоду, а також громадських організацій, діяльність яких пов’язана з вивченням історії рідного краю.
Аналіз розвитку краєзнавства на Миколаївщині в історичний період, який досліджується, зустрічаємо у роботах В.П. Шкварця «Хронологія та бібліографія Миколаївщини. Історико-краєзнавче видання» [56, с. 15-25] та монографії Г.В. Бабійчук «Історичне краєзнавство
Миколаївщини наприкінці ХVIII – на початку
ХХІ століття» [4], в яких представлений аналіз
досліджень істориків-краєзнавців даного періоду, науково-популярних видань, наявних архівних фондів. Діяльність істориків-археологів
висвітлює робота В.Б. Гребенникова «Історія
вивчення пам’ятників археології в Миколаївській області (кінець ХVІІІ – ХХ ст.)» [13], проте
в даних матеріалах недостатньо досліджується

й аналізується спадщина журналістівкраєзнавців, музейна діяльність і діяльність
Миколаївської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та
культури, оскільки матеріал викладається
проблемно.
Основною особливістю розвитку історичного краєзнавства цього періоду можна визначити різноманітність ідей, думок та історичних інтересів, коли ідеологи радянського тоталітарного мислення, не бажаючи прийняти
того, що минуле відійшло, звертаються до подій 1917 року, відзначаючи «визначну подію»
– 70-річчя революції, а нове покоління істориків, краєзнавців-аматорів, журналістів, художників і поетів, натхненні гаслами «гласності»,
«перебудови», а з 1991 – здобуттям незалежності Української держави, відкривають сторінки історії краю, про які замовчувалося раніше.
Але і тих, і інших на початку цього бурхливого періоду об’єднала особлива для миколаївців дата – 200-річчя міста, що відзначили у
1989 році. Подія набула великого резонансу,
тим більше, що підготовка до неї тривала не
один рік. У 1986-1987 роках до 200-річчя Миколаєва газета «Рідне Прибужжя» проводила
конкурс знавців рідного міста серед читачів,
організатором якого був відомий миколаївський журналіст-краєзнавець Петро Соломатін, у
місті відбулися виставки членів Спілки художників України, художньої та документальної
фотографії. Значною подією в історії краєзнавства Миколаївщини став вихід історикокраєзнавчого випуску «Именовать – город Николаев» (1989 рік) [19], до якого увійшли не
тільки статті, дослідження та нариси
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Ю. Крючкова, Н. Кухар-Онишко, А. Золотухіна,
Є. Авербух, пов’язані з історією заснування міста, суднобудування, культури, але й архівні
документи та матеріали.
До цієї ж дати державною обласною науковою бібліотекою імені О. Гмирьова була проведена науково-практична конференція «Пути
совершенствования краеведческой работы
библиотек различных систем и ведомств к
200-летию Николаева» [47], виданий науководопоміжний бібліографічний покажчик «Памятники истории и культуры Николаевской
области: научно-вспомогательный библиографический указатель» [40], бібліографічний
покажчик «Миколаєву – 200 років» [34].
Іншою темою, яка об’єднала суспільство
напередодні 50-річчя Перемоги, стали історичні події Другої світової війни. Історикикраєзнавці міста та області відгукнулися на цю
дату підготовкою видань «Не буде звитязі забуття (до 50-річчя оборони Очакова)» (очаківський
військово-історичний
музей
ім. О.В. Суворова від Миколаївського краєзнавчого музею), «А пам’ять священна: сторінки історії Кривоозерщини (1941-1945 рр.)» [2],
«Пам’ять, обпалена війною» [42], «Они сражались на Николаевщине. Боевой путь дивизий,
защищавших и освобождавших Николаевскую
область в 1941, 1944 годах» (Миколаївський
краєзнавчий музей, автори Котко В.Ф., Мущинський П.Д.) [24], «Партизанський и підпільній рух на Миколаївщині в 1941-1944 роках»
(автор – Шитюк М.) [54], «Весна визволення:
Березнегувато-Снігурівська операція» (автор –
Конотопенко Я.) [23].
Державним архівом Миколаївської області,
Миколаївським державним педагогічним інститутом та Миколаївським відділенням Всеукраїнської спілки краєзнавців була проведена
перша Миколаївська обласна краєзнавча конференція, присвячена 50-річчю Великої Перемоги [35], Миколаївським державним педагогічним інститутом спільно з радою ветеранів –
обласна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю визволення Миколаївщини.
Про різноплановість досліджень у цій галузі
свідчать назви статей: «Масове знищення єврейського населення на Миколаївщині в период фашистської окупації» (Щукін В.В., Антонича А.А.), «Кровавый след гитлеровского фашизма на Николаевщине» (Богомолов Н.Ф.) та
ін. [6, с. 39].
Період після 1986 р. цікавий також тим, що
у цей час з’являється велика кількість громадських організацій, діяльність яких пов’язана з
історичним краєзнавством: «Просвіта», «Все-

українська спілка краєзнавців» тощо. До
1985 р. в Україні діяла чи не одна така організація – Українське товариство охорони
пам’яток історії та культури, яка мала філії в
областях, у тому числі – на Миколаївщині.
У Миколаївській організації Товариства
працювали кілька секцій, які займалися дослідницькою та пропагандистською роботою, розробляли лекції, організовували виставки,
влаштовували огляди пам’яток історії та культури, заснували так звані народні університети з підготовки лекторів, досвід роботи кращих з них було узагальнено («Равнение на подвиг: из опыта работы народного университета с. Крымка Первомайского района», 1986
рік) [48].
Миколаївська обласна організація Товариства брала участь у створенні пересувних фотовиставок, які експонувалися на головній вулиці обласного центру [18]. Членами товариства
була підготовлена низка видань з історії краю.
Теми, над якими працювали члени Товариства, відображають багатоголосся ідей і думок
цієї переломної доби: «Памятники и памятные
места революционного прошлого Николаевщины» (Ш. Людковський), дослідження про
участь робітників Миколаєва у повстанні моряків на панцирнику «Потьомкін» (В. Ліфанов), «Декабристы на Николаевщине»
(Є. Авербух), «Освобождение Северного Причерноморья и основание города Николаева»,
«Начало работы по строительству верфи и города в 1788 году и заселение Николаева»
(Н. Кухар-Онишко), «Малоизвестные документы госархива» (К. Восьмірко), був виданий путівник «Улицы рассказывают» (І. Павлік,
В. Ліфанов), підготовлені лекції до 175-річчя з
дня народження Т.Г. Шевченка [15, арк. 17-20].
Товариство охорони пам’яток опікувалося
також громадськими музеями. До 1986 р. у
Миколаївській області на державному обліку
перебувало 178 музеїв і музейних кімнат, які
діяли на громадських засадах. Серед них – музей народного образотворчого мистецтва у
селі Новокостянтинівка Братського району,
музей трудової слави комбінату «Промбуд»,
музей історії підприємства «Ера» (м. Миколаїв)
та інші. Ці музеї були розміщені в окремих і
пристосованих приміщеннях, мали оригінальні експонати, в них проводилися екскурсії, лекції, культурно-масові заходи [16, арк. 14-16].
Про роботу таких музеїв розповідають нариси «Хранить и приумножать традиции: из
опыта работы музея истории завода им.
61 Коммунара» [53], «Трудовая летопись корабелов: из опыта работы народного музея ис-
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тории Николаевского судостроительного завода «Океан» (Петров В.) [44].
Діяльність громадських музеїв була організована у відповідності до рекомендацій 1985
року «Массовая научно-краеведческая работа
общественных музеев» [30], в яких були сформульовані основні завдання з розвитку та вдосконалення роботи музеїв, зокрема: більш широко працювати з учнівською молоддю; розвивати музейні та немузейний форми роботи,
здійснювати диференційований підхід щодо
обслуговування населення.
На початку 1990-х років активну діяльність
Миколаївської організації Товариства було
майже призупинено. Причину такої ситуації
відображено у протоколах засідань її бюро, де
серед недоліків роботи у цей період названо
значне скорочення кількості первинних організацій та їх штатної чисельності у зв’язку зі
скороченням і реорганізацією підприємств та
установ, пасивність районних осередків товариства, відсутність у них активної лекторської
діяльності. Крім того, ще у 1980-і роки діяльність Товариства охорони пам’яток історії і культури була значно заполітизована: всередині
нього діяли партійна та профспілкова організації, у звітах і протоколах засідань відчувається гонитва за показниками, що заважало Товариству працювати змістовно та плідно.
Краєзнавці Миколаївщини прагнули створити нове об’єднання, вільне від застарілих
форм і невластивих науковцям функцій, і це
стає можливим уже у червні 1991 р., коли відбулась Установча конференція Миколаївського обласного осередку Всеукраїнської спілки
краєзнавців. У конференції взяли участь 56
представників від обласного та районних
центрів, було обрано правління у складі 5 осіб
на чолі з П. Тригубом. У перші роки роботи
Миколаївського обласного осередку Всеукраїнської спілки краєзнавців найбільш активно
діяли науковці історичного факультету Миколаївського державного педагогічного інституту та працівники Державного архіву Миколаївської області. У перші роки діяльності спілки
її членами проводились краєзнавчі дослідження та пропагандистська робота з популяризації історії краю, було видано історичні нариси «Освіта на Миколаївщині у ХІХ-ХХ ст.»,
1997 р. [37]; навчальний посібник для 7-11-х
класів «Історія Миколаївщини» (автори Павлик І.С., Тригуб П.М., 1996 р.) [39]; вагомим
внеском у розвиток історичного краєзнавства
на Миколаївщині стала робота В.П. Шкварця та
М.Ф. Мельника «Миколаївщина: погляд крізь
століття: нарис історії» (1994 р.) [57]. У першій
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половині 1990-х років краєзнавці-члени спілки О. Дмитренко, В. Кондрашов, Н. Рижева,
І. Павлик, П. Тригуб, О. Хаєцький, В. Шевельов
працювали над вивченням історії окремих сіл
Миколаївської області, ними було створено
низку нарисів.
Історія населених пунктів Миколаївської
області викликала значний інтерес науковців
та аматорів на початку 1990-х років, їхні дослідження узагальнено у довідниках, збірках, науково-популярних виданнях: «Старый Николаев и окрестности. Словарь-справочник» [28],
«История Николаева: от основания до наших
дней» (Крючков Ю.С.) [27]; «Очаков: страницы
истории (краеведческий выпуск, посвящённый 500-летию города Очаков)» (1992 р.) [38];
«Старый
Вознесенск:
Литературнокраеведческий справочник» (1994 р.), «Земля
и люди (История села Ульяновка)» (авторський колектив: О. Афанасьев, М. Багмет,
О. Вольнякова, 1991 р.); «Ковалёвка: прошлое
и
настоящее»
(авторський
колектив:
О. Афанасьев, М. Багмет та ін., 1991 р.) [3];
«Степовое: история, события, люди» (авторський колектив О. Афанасьєв, М. Багмет,
Л. Горохов та ін., 1991 р.), «Урочище “Катеринка”: історичні нариси про становлення та подальший розвиток і розширення Катерининського лісу» (Ковальчук М., 1995 р.) та ін. [22].
Краєзнавці та журналісти того часу звертались також до історії підприємств -- невід’ємної складової розвитку міста Миколаєва
як промислового центру: на початку 1990-х
років з’явилися книги Заковоротнього Д.І.
«Варваровский завод строительных материалов: Исторический очерк развития производства извести в Николаевской области (17881990 гг.)» [17], «Касперовский завод строительных материалов: исторический очерк (17881990 гг.)»; історичні нариси «Турбинисты: 40летию образования производственного объединения «Заря» по изготовлению газовых турбин посвящается» (ред. В.М. Куйбаря,
1993 р.) [51], «Научно-производственному объединению «Машпроект» 40 лет: Краткая история предприятия» (1994 р.), «История котельного производства. Черноморский судостроительный завод» (автор Гіммельштейн Р.Д.,
1992 р.) [11], «Вспышка новой звезды: драма
технических идей. Очерки истории проектноконструкторского бюро «Прогресс» (автори
Бугаєнко Б.Д., Галь А.Ф., 1997 р.) [7], «Как это
было. Николаевский глинозёмный завод»
(1997 р.) [20].
Дослідників цікавить історія навчальних
закладів: «Старейший на Украине: Очерки ис-
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тории Николаевского техникума железнодорожного транспорта им. В.Н.Образцова» (Нарижний А.І., Павлик І.С., Тригуб П.М., 1994 р.);
«Николаевский кораблестроительный. Очерк
истории института-университета» (Бугаєнко Б.А., Галь А.Ф., Костенко Н.М., 1995 р.); «Миколаївська філія Київського державного інституту культури (історія та сучасність)»
(1996 р.); «Истоки подвигов: к 50-летию ВМАУ
им. С.А. Леваневского» (1988 р.); «Детская музыкальная школа им. Римского-Корсакова –
1882-1992» (1992 р.); «Миколаївський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій
учнівської
молоді
(нарис
історії)»
(1997 р.) [36].
Вже на початку 1990-х років історична наука звертається до проблеми відродження духовності українського народу, національного
відродження та природно, що процеси, які відбувалися на півдні України, розглядаються як
його складова. Саме питанню національного
відродження приділяють увагу створені у цей
період громадські організації: товариство
«Просвіта», Миколаївське відділення Всеукраїнської спілки краєзнавців, організація україністів МДПІ («Культура Півдня України. Методичні рекомендації для студентів педагогічних
інститутів», 1991 р.); «Історія української культури» (1996 р.) [29].
Спілкою українського студентства Миколаївській області було ініційовано проведення
«Аркасівськіх читань», «Всеукраїнської студентської наукової конференції», які систематично проводяться з 1993 року. На конференціях
обговорюються питання національної історії
та культури.
З 1995 р. стала проводитися обласна науково-краєзнавча конференція «Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження», засновником якої є Миколаївський краєзнавчий музей.
Пошуки дослідників даного періоду пов’язані з
вивченням діяльності великого історика, державного діяча М. Грушевського, 130-річчю від
дня народження якого була присвячена Друга
обласна науково-краєзнавча конференція
(1996 р.) [9].
Доступність архівів у середині 1990-х років
сприяла заповненню «білих плям історії» про
злочини тоталітарного режиму. Першими на
Миколаївщині вели дослідження у цьому напрямку Шитюк М.М. та Журецький Я.І. («Освітяни Миколаївщини – жертви репресій сталінізму», 1994 р.) [55, с. 28-44]. Матеріали видань
«Реабілітовані історією» [49], «Голод 19461947 рр. на території Миколаївщини (До 50річчя трагедії, матеріали и документи)»

(1997 р.) [12] узагальнили деякі документальні свідчення цих трагічних подій і поклали початок їх подальшого дослідження на сучасному етапі розвитку краєзнавства.
Ще одним напрямком пошуку істориків
краю у цей період стає історія національних
меншин («Історія єврейського народу: навчальний посібник (МДПІ, кафедра українознавства», 1994 р.; «Єврейське населення на Миколаївщині», 1996 р.; «Розвиток іноетнічніх культур у контексті української культури півдня
України. Тези доповідей ХХІ науковопрактичної конференції, присвяченої 25-річчю
МФКДІК», 1996 р.) [50, с. 34-40].
Особлива увага до вивчення питань краєзнавства на початку 1990-х років приділялась
системою середньої освіти, тому обласним Інститутом удосконалення вчителів у співпраці
з ученими-істориками у цей час було розроблено методичні рекомендації щодо вивчення
історії краю: «Методичні розробки уроків з історії Миколаївщини» (у виданні 15 випусків
брали участь Гребенніков Ю.С., КухарОнишко Н.О., Черних Г.Г., Павлик І.С., Хаєцький О.П., Тригуб П.М. та ін., 1990 р.) [45], а також навчальний посібник «Література рідного
краю: посібник-хрестоматія» (1994 р.) й ін.
У кількох випусках «Методических рекомендаций по организиции и проведению краеведческой работы в школе» (1991 р.) було визначено мету та завдання краєзнавчої роботи
у школі, у т.ч. в шкільному музеї, питання вивчення пам’яток етнографії, фольклору, літератури й образотворчого мистецтва, містилися відомості про археологічні пам’ятки Миколаївщини. У підготовці видання брали участь
колектив Миколаївського державного педагогічного інституту та Миколаївська обласна організація Українського товариства охорони
пам’яток історії та культури [33].
Позакласна краєзнавча робота шкіл у цей
період ведеться у різноманітних напрямках,
що знайшло своє відображення у тематиці
друкованих матеріалів: «Відродження національно-культурних традицій в школах Жовтневого району» (1991 р.); «Пам’ять и совість
живих: з досвіду краєзнавчого загону «Пошук»
Грейговської середньої школи Жовтневого
району» (1995 р.) [41].
На особливу увагу заслуговує діяльність
учнівської
групи
«Пошук»
(керівник
Є.С. Авербух). Школярі під керівництвом учителя-ентузіаста досліджували історію «декабристів», пов’язаних з Миколаївщиною, виступили з ініціативою створення філії краєзнавчого музею у «будинку Поджио», займалися
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пошуком матеріалів про В. Кюхельбекера, про
учасників війни 1877-1878 років, про роботу
військового тимчасового шпиталю та перебування у ньому М. Пирогова тощо.
Юні краєзнавці Миколаївщини взяли
участь у ІІІ Всесоюзному зльоті слідопитів у
м. Сокиряни у 1989 р. Ними був презентований
матеріал про заступника редактора Миколаївської обласної молодіжної газети Георгія Смелевського, який у роки війни керував партизанським загоном «Журналіст» і загинув під
час виконання завдання [45, арк. 18-19].
Значного резонансу у суспільстві в період,
який досліджується, набули активна діяльність і результати пошуку учених-археологів.
Наприкінці 1980-х років археологи області
брали участь у роботі експедицій ІА АН УРСР і
сектора охорони пам’яток археології при Миколаївському краєзнавчому музеї на новобудовах області, ними проводилася підготовка
Зводу пам’яток, у зв’язку з чим були проведені
археологічні розвідки й обстеження пам’яток в
Єланецькому, Братському, Веселинівському,
Врадіївському, Новобузькому, Березнегуватському, Первомайському районах, проведені
охоронні розкопки курганної групи біля
с. Таборівка Вознесенського району; при цьому
виявлено понад 500 нових пам’яток археології;
проводилися розкопки частини поселення доби пізньої бронзи у с. Баловне; охоронні розкопки поселення Черняхівської культури на
території школи-інтернату в с. МішковоПогорілове.
Члени секції пам’яток археології Миколаївської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури
спільно з членами громадської інспекції у районах області обстежили пам’ятники археології та надіслали листи про порушення Закону
«Про охорону пам’яток історії і культури» у
державні організації районів, на підприємства
міста Миколаєва для прийняття заходів [18,
арк. 4-12]. На початку 1990-х років археологами поновлено розкопки кіммерійського поселення у районі Дикого Саду [46].
Відкриття археологів цього періоду, особливо на території античних поселень, дослідження ними козацьких поселень на Миколаївщині сприяли підвищенню інтересу суспільства до проблеми, яку можна умовно позначити
як «пошук коріння». З 1990-х років історія
краю переосмислюється як складова української й, одночасно, європейської історії. У популяризації нового історичного мислення незаперечна роль видавництва «Можливості Кіммерії» (керівник – Карнаух В.А.), яке у 1996-

1997 роках випускає серію книг і брошур з історії Північного Причорномор’я: «Античные
монеты Северного Причерноморья» (Анохін В.) [1], «Религия скифов» (Бессонова С.) [5],
«Античные земледельцы Нижнего Побужья»
(Буйських С.), «Древнейшие скотоводы украинских степей» (Бунятяк Є.) [8], «Хозяйство и
быт Степной Скифии» (Гаврилюк Н.) [10],
«Былое украинской степи», «Военное дело
древних славян», «Готы», «Гунны», «Древние
славяне» (Казак Д.Н.) [21], «Античные государства Северного Причерноморья» (Крижицький С.Д.) [25], «Ольвия (раскопки, история, культура)» (Крижицкий С., Лейпунскач Н.) [26],
«Киммерийцы» (Махортих С.В.) та ін. [31].
На хвилі інтересу до історії поетами і художниками Миколаївщини переосмислюється
тема «малої батьківщини» як особливого місця, яке знаходиться «на перетині часів» («Південний шлях» – виставка А. Антонюка,
В. Бахтова, Д. Маркітана й ін., серія майстра народної творчості І. Черкесової «Скіфське золото», вірші Д. Кременя, В. Пучкова, В. Бойченка).
Художник В. Бахтов, зачарований історією
Ольвії, створює нову техніку у мистецтві – геліографітті – відтворює храми стародавнього
міста, «малюючи» палаючим смолоскипом, результати фіксуються за допомогою фотоапарата на великій витримці.
Таким чином, основні напрямки діяльності
істориків, краєзнавців-аматорів, краєзнавцівжурналістів Миколаївщини 1986-1997 років
пов’язані з вивченням давньої історії Північного Причорномор’я, історії козацьких поселень,
заповненням «білих плям» як в історії заснування міста, так і в історії злочинів тоталітарного режиму (репресії, голодомор), описом нових документальних свідоцтв про події Другої
світової війни та мають величезне суспільнополітичне та світоглядне значення, внаслідок
чого отримують значний резонанс у суспільстві: з’являється велика кількість громадських
організацій, активно діють не тільки державні,
але й громадські музеї, незважаючи на економічні труднощі, завдяки історичним відкриттям цього періоду з’являються нові теми і навіть техніки у мистецтві.
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:
1. Анохин В.А. Античные монеты Северного Причерноморья. Николаев: МП «Возможности Киммерии», 1997. 16 с.
2. А пам’ять священна: Сторінки історії Кривоозерщини (1941-1945 рр.). Миколаїв: РВП Ріоніка, 1995. 287 с.
3. Афанасьев О.Н., Багмет М.А. и др. Ковалёвка: прошлое и настоящее. Николаев, 1991. 108 с.
4. Бабійчук Г.В. Історичне краєзнавство на Миколаївщині наприкінці XVIII – на початку ХХІ століття. Миколаїв:
Іліон, 2013. 364 с.
5. Бессонова С.С. Религия скифов. Николаев: МП Воз-

80

ЕМІНАК

можности Киммерии, 1997. 24 с.
6. Богомолов Н.Ф. Кровавый след гитлеровского фашизма на Николаевщине // Миколаївська обласна науковопрактична конференція, присвячена 50-й річниці Перемоги у
Великій Вітчизняній війні: збірник матеріалів доповідей і
повідомлень. Миколаїв, 1995.
7. Бугаенко Б.Д., Галь А.Ф. Вспышка новой звезды –
драма технических идей: Очерки истории проектноконструкторского бюро «Прогресс». Николаев: УГМТУ, 1997.
241 с.
8. Бунятяк Е.П. Древнейшие скотоводы украинских
степей. Николаев: МП Возможности Киммерии, 1997. 24 с.
9. Великий історик, державний діяч, патріот України //
ІІ Миколаївська обласна історична краєзнавча конференція,
присвячена 130-річчю з дня народження М. Грушевського.
Миколаїв, 1996. 130 с.
10. Гаврилюк Н.А. Хозяйство и быт Степной Скифии. Николаев: МП Возможности Киммерии, 1997. 24 с.
11. Гиммельштейн Р.Д. История котельного производства. Черноморский судостроительный завод. Николаев,
1992. 215 с.
12. Голод 1946-1947 рр. на території Миколаївщини (До
50-річчя трагедії): Матеріали і документи. Миколаїв, 1997.
197 с.
13. Гребенніков В.Б. Історія вивчення пам’ятників археології у Миколаївській області (кінець ХVІІІ – ХХ ст.). Миколаїв, 2010. 140 с.
14. Даскал Л.Ф., Пономарь Л.Ф. Не буде звитязі забуття:
до 50-річчя оборони Очакова. Миколаїв: Очаківський воєнно-історичний музей ім. О.В. Суворова, 1991. 18 с.
15. Довідка про діяльність Миколаївської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та
культури. 1989 р. // Державний архів Миколаївської області.
Ф.5642. Оп.1. Спр.641.
16. Довідка про діяльність Миколаївської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та
культури. 1990р. // Державний архів Миколаївської області.
Ф.5642. Оп.1. Спр.650.
17. Заковоротний Д.И. Варваровский завод строительных материалов: Исторический очерк развития производства извести в Николаевской области. 1788-1990 гг. Николаев,
1992. 80 с.
18. Звіт Миклаївської обласної організації Українського
товариства охорони пам’яток історії та культури. 25 лютого
1985 року. // Державний архів Миколаївської області.
Ф.5642. Оп.1. Спр.573.
19. Именовать
–
город
Николаев:
Историкокраеведческий выпуск. Николаев: Дикий Сад, 1989. 304 с.
20. Как это было. Николаевский глинозёмный завод:
Очерки истории. Николаев, 1997. 75 с.
21. Казак Д.Н. Военное дело древних славян. Николаев:
МП Возможности Киммерии, 1997. 24 с.
22. Ковальчук М. Урочище «Катеринка»: Історичні нариси про становлення та подальший розвиток і розширення
Катерининського лісу. Миколаїв, 1995. 46 с.
23. Конотопенко Я.І. Весна визволення: БерезнігуватоСнігурівська операція. Миколаїв: ООО «Мак – версія», 1996.
36 с.
24. Котко В.Ф., Мущинский П.Д. Они сражались на Николаевщине. Боевой путь дивизий, защищавших и освобождавших Николаевскую область в 1941, 1944 годах. Николаев:
РИП Рионика, 1995. 108 с.
25. Крыжицкий С.Д. Античные государства Северного
Причерноморья. Николаев: МП Возможности Киммерии,
1997. 24 с.
26. Крыжицкий С.Д., Лейпунская Н.А. Ольвия: Раскопки,
история, культура. Николаев: МП Возможности Киммерии,
1997. 192 с.
27. Крючков Ю.С. История Николаева от основания до
наших дней. Николаев: МП Возможности Киммерии, 1996.
300 с.
28. Крючков Ю.С. Старый Николаев и окрестности: словарь-справочник. Николаев: Дикий Сад, 1991. 127 с.
29. Культура Півдня України: Методичні рекомендації
для студентів педагогічних інститутів. Миколаїв, 1991. 69 с.
30. Массовая научно-краеведческая работа общественных музеев: Методические рекомендации Николаевского

краеведческого музея. Николаев, 1985. 13 с.
31. Махортых С.В. Киммерийцы. Николаев: МП Возможности Киммерии, 1997. 24 с.
32. Методические разработки уроков по истории Николаевщины. Николаев, 1990. 90 с.
33. Методических рекомендаций по организиции и проведению краеведческой работы в школе. Николаев, 1991.
80 с.
34. Миколаєву – 200 років: Бібліографічний покажчик.
Миколаїв: Державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова, 1989. 212 с.
35. Миколаївська обласна науково-практична конференція, присвячена 50-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні: Збірник матеріалів доповідей і повідомлень. Миколаїв, 1995. 101 с.
36. Миколаївський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді: нарис історії. Миколаїв:
УДМТУ, 1997. 18 с.
37. Освіта на Миколаївщині у ХІХ-ХХ ст.: Історичні нариси. Миколаїв, 1997. 175 с.
38. Очаков: страницы истории: Краеведческий выпуск,
посвящённый 500-летию города Очаков. Николаев, 1992.
159 с.
39. Павлик І.С., Тригуб П.М. Історія Миколаївщини: Навчальний посібник для 7-11-х класів. Миколаїв, 1996. 107 с.
40. Памятники истории и культуры Николаевской области: Научно-вспомогательный библиографический указатель. Николаев, 1988. 210 с.
41. Пам’ять і совість живих: З досвіду краєзнавчого загону «Пошук» Грейговської середньої школи Жовтневого
району. Миколаїв, 1995. 8 с.
42. Пам’ять, обпалена війною. Снігурівка: РРВВУП, 1995.
75 с.
43. Перша Миколаївська обласна краєзнавча конференція, присвячена 50-річчю Великої Перемоги: Тези доповідей
та повідомлень. Миколаїв, 1995. 109 с.
44. Петров В.А. Трудовая летопись корабелов: Из опыта
работы народного музея истории Николаевского судостроительного завода «Океан». Николаев: Облполиграфиздат,
1987. 4 с.
45. Протокол засідання секції юних краєзнавців Миколаївської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. 29 вересня 1989 року //
Державний архів Миколаївської області. Ф.5642. Оп.1.
Спр.644.
46. Протокол засідання секції археології Миколаївської
обласної організації Українського товариства охорони
пам’яток історії та культури. 15 вересня 1987 року // Державний архів Миколаївської області. Ф.5642. Оп.1. Спр.615.
47. Пути совершенствования краеведческой работы библиотек различных систем и ведомств к 200-летию Николаева // Научно-практическая конференция. Николаев, 1988.
2 с.
48. Равнение на подвиг: Из опыта работы народного
университета с. Крымка Первомайского района. Николаев:
Облполиграфиздат, 1986. 4 с.
49. Реабілітовані історією: Миколаїв-Київ, 1996. 47 с.
50. Розвиток іноетнічних культур у контексті української культури Півдня України // ХХІ науково-практична конференція, присвячена 25-річчю МФКДІК. Миколаїв, 1996.
104 с.
51. Турбинисты: Очерки по истории Южного турбинного завода «Заря». Николаев, 1993. 222 с.
52. Фесун Т.Ф. Изучать и беречь: Из опыта работы Николаевского городского народного университета «Природа».
Николаев: РИО Облполиграфиздат, 1989. 3 с.
53. Чепская Н.В. Хранить и приумножать традиции: Из
опыта работы музея истории завода им. 61 Коммунара. Николаев: Николаевский краеведческий музей, 1989. 4 с.
54. Шитюк М.М. Партизанський і підпільний рух на Миколаївщині в 1941-1944 роках. Миколаїв, 1996. 70 с.
55. Шитюк М.М., Журецький Я.І. Освітяни Миколаївщини
– жертви репресій сталінізму. Миколаїв, 1994. 75 с.
56. Шкварець В.П., Гузенко Ю.I. Хронологія та бібліографія Миколаївщини: історико-краєзнавче дослідження. Миколаїв: Видавничий відділ МНШ OHУ ім. I.I. Мечникова, 2009.
137 с.

81

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
57. Шкварець В.П., Мельник М.Ф. Миколаївщина: погляд

крізь століття: Нарис історії. Миколаїв, 1994. 386 с.

Riabchikova Natalia
Public and Cultural Resonance of the Activity of Local Lore Historians of Mykolaiv Region in the Second Half of the
1980s - the First Half of the 1990’s
The paper contains an analysis of the components of the local lore movement in the Mykolaiv region of the second half of the
1980s – the first half of the 1990's, based on historiographical researches of the period, scientific and popular publications, which
considered the history of Mykolaiv region and available archival materials. The main feature of the development of historical
regional studies of that period, the author determines the diversity of ideas and interpretations of historical events.
The purpose of this study is to identify the main directions of activity of historians and local lore researches-amateurs against
the background of radical changes in all spheres of society's life, including: the growth of national consciousness, the gaining of
independence by Ukraine and, at the same time, the wish to realize itself as part of Europe.
The paper focuses on the main activity directions of historians, archaeologists, ethnographers, local lore researches-amateurs
and journalists of Mykolaiv region of 1986-1997, related to the study of ancient history of the Northern Black Sea Coast, the
history of Cossack settlements, filling of «blank spots» both in the history of city founding, and in the history of totalitarian
regime crimes, with a description of new documentary evidences of the Second World War events.
The author examines the activity of certain non-governmental organizations connected with historical regional studies,
public museums, and emphasizes that in the early 1990’s historical science turned to the problem of the revival of spirituality of
Ukrainian people, national consciousness, and it is naturally follows, that the processes that took place in the south Ukraine were
considered to be its component. Just with those tendencies the author relates the initiation of holding the scientific conferences
and readings on regional studies in the period under study. Particular attention is paid to the history of school regional studies as
an important factor in the upbringing of young people.
According to the author, the activation of the regional lore movement has increased the interest in regional history in society,
for which the poets and artists of Mykolaiv region re-think the theme of «small motherland» as a special place, which is «at the
intersection of times».
The author of the paper emphasizes that due to the historical discoveries of the second half of the 1980s – the first half of the
1990s in Mykolaiv region, new themes and even techniques in art appeared, and the mentality of society changed.
Keywords: historical regional studies, historical museum, local lore movement, regional archive, Society for Protection of
Historical and Cultural Monuments
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У статті проаналізовано реформаторську діяльність ліберальних президентів Аргентини Бартоломе
Мітре, Домінго Сарм’єнто та Ніколаса Авельянеди, які послідовно обіймали посаду президента впродовж
1862-1880 рр. Розглянуто успішні модернізаційні заходи у сфері реформування армії та системи законодавства, у розбудові фінансових, освітніх і наукових інституцій, транспорту та комунікацій, створення
сприятливого імміграційного клімату.
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Для формування державності Аргентини
важливим періодом було двадцятиліття 18601870-х рр. Внаслідок битви при Павон 1861 р.
завершилася громадянська війна та відбулася
фактична інтеграція країни, за якою відтоді
остаточно закріпилася назва Аргентина. Починаючи з наступного року, президентами були прогресивні ліберальні державні діячі – Бартоломе Мітре (1862-1868), Домінго Фаустіно
Сарм’єнто (1868-1874), Ніколас Авельянеда
(1874-1880), які були названі аргентинськими
істориками батьками-засновниками Аргентини [2, c. 105]. Внесок цих видатних особистостей полягав у розбудові законодавства, державних і фінансових інституцій, системи освіти,
транспорту та комунікацій тощо. Завдяки їхній
конструктивній праці Аргентина пішла шляхом швидкої модернізації, увійшовши у наступних десятиліттях у «золоту добу» своєї історії.
Вже на зламі ХІХ і ХХ ст. Аргентина входила до
десятки найбагатших країн світу [4, c. 67]. Однак, у моделі розвитку Аргентини були як сильні, так і слабкі сторони, фундамент яких було закладено протягом 1860-1870-х рр. Всебічний аналіз реформаторської діяльності ліберальних урядів Аргентини 1862-1880 рр. залишається предметом досліджень і дискусій в
історичній науці.
В аргентинській історіографії розробка цих

питань тривала не одне десятиліття. Аналіз,
що враховує підсумки тривалих дискусій, можна знайти у сучасних нарисах історії Аргентини. Так, Фелікс Луна у своїй «Короткій історії аргентинців» робить наголос на позитивних здобутках модернізації, а також наголошує
на тому, що завдяки діяльності ліберальних
президентів, Аргентина подолала ризики панування анархії, стану нескінченної громадянської війни усіх проти усіх [2, c. 103-118]. З іншого боку, Ектор Петроселлі досить критично
оцінює економічний лібералізм і практику постійних іноземних позик, які втягнули країну у
боргову яму. Він також стримано оцінює найбільш успішні реформи урядів Б. Мітре,
Д. Сарм’єнто та Н. Авельянеди, вказуючи на
необґрунтоване залучення іноземних капіталів і спеціалістів у тих численних випадках,
коли країна мала власні ресурси [11].
Оскільки, у цілому, історія Аргентини до середини ХХ ст. фактично не досліджувалася у
вітчизняній історіографії, реформаторська діяльність ліберальних аргентинських урядів
1862-1880 рр. не висвітлювалася в історичних
працях. Брак історіографічних традицій дослідження
латиноамериканського
регіону
пов’язаний з політиками Радянського Союзу,
що призвели до ліквідації самостійних досліджень історії зарубіжних країн у радянських
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республіках. Отже, історичні дослідження країн Латинської Америки в Україні ще досить
молоді, і стосуються, поки що, обмеженого кола питань. Українських істориків здебільшого
цікавили питання формування в Аргентині
української діаспори, яке почалося з 1897 р.
Радянська історіографія, що охоплювала
дослідження означеного періоду історії Аргентини, представлена лише однією ґрунтовною
роботою – «Нариси історії Аргентини» («Очерки истории Аргентины»), за редакцією
В. Єрмолаєва [3]. Незаперечною перевагою цієї
праці є ретельний добір фактичного та статистичного матеріалу. Водночас, виходячи з
практик історичної науки у СРСР, певним пережитком минулого є марксистсько-ленінський підхід до формування наративу та зосередження уваги переважно на питаннях економічного розвитку та робітничих рухів.
Сучасна російська історіографія представлена дослідженнями Володимира Казакова,
який вивчає широкий спектр проблем історії
Аргентини ХІХ-ХХ ст., що включає у себе політичну історію ХХ ст., біографічні статті щодо
окремих політичних діячів ХІХ-ХХ ст., монографію, присвячену Тукуманському конгресу
1816 р. й ін. Дотичною до тематики цієї роботи
є його біографічна стаття, присвячена
Д.Ф. Сарм’єнто [1], яка, здебільшого зосереджена на допрезидентському періоді його
життя.
У межах англомовної історіографії слід відзначити колективну монографію британських
та аргентинських істориків «Аргентина від
часів
незалежності»
(«Argentina
since
Independence») за редакцією Леслі Беселл, яка
містить ретельний аналіз кількох реформ періоду 1862-1880 рр. [9; 6].
З критикою політичних амбіцій президентів з ліберальної течії, особливо Б. Мітре та
Д. Сарм’єнто, виступив американський історик
Ніколас Шумвей, який залучав до своїх досліджень особисте листування і літературнопубліцистичні твори провідних аргентинських
політичних та інтелектуальних діячів. У своїй
роботі «Винайдення Аргентини» («The
Invention of Argentina») він вказував на домінування особистих інтересів над національними,
властиве ліберальній політичній еліті почуття
класової та етнічної вищості, а також надання
нею економічних переваг іноземцям перед
аргентинцями [14].
Варто вказати роботи, які є цінними для
аналізу окремих аспектів цієї проблематики.
Монографія
аргентинсько-американського
дослідника Фернандо Роччі присвячена індус-
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тріалізації Аргентини впродовж 18701930 рр. [12]. У дослідженні автор, окрім статистичних даних, використав низку архівних
документів аргентинських промислових компаній, що дозволило проаналізувати перебіг
економічних процесів з точки зору виробників. Значну цінність для історіографії становить праця Майкла Рокланда ««Подорожі до
США 1847 р.» Сарм’єнто» («Sarmiento’s Travels
in the United States in 1847»). Основною частиною цієї роботи є переклад англійською з іспанської листів Д. Сарм’єнто, які він писав під
час своїх подорожей по США. Водночас, робота
оснащена науковим вступом, який містить одну з найкращих біографій президента Аргентини, а також проливає світло на його відносини з провідними американськими інтелектуалами того часу [13]. У праці Джеймса Гарднера «Буенос-Айрес: біографія міста» («Buenos
Aires: The Biography of a City») простежено як
модернізація держави відбивалася на її столиці, а також висвітлено багато знакових подій з
життя Буенос-Айреса [7]. Отже, у цілому, у зарубіжній історіографії є цінні роботи, які містять аналіз окремих аспектів діяльності ліберальних урядів 1862-1880 рр., виконаний з
різних вихідних ідеологічних і методологічних
позицій, тоді як в українській історіографії це
питання ще не порушувалося.
Таким чином, у статті здійснено аналіз процесу модернізації Аргентини за часів правління президентів – представників ліберальної
політичної течії (1862-1880 рр.).
На початку 60-х років ХІХ ст., за приблизними підрахунками, населення Аргентини
становило понад 1 млн. осіб, а території простягалися на понад 2 млн. км2 [5, c. 121]. Основним видом економічної діяльності був експорт продуктів тваринництва, промисловість
представляли лише невеликі кустарні заклади. У суспільстві існувало значне соціальне розшарування між невеликою олігархічноклановою групою багатих землевласників і
більшістю бідного неписьменного населення.
З огляду на те, що після 1861 р. відбулася інтеграція розділеної на два державні утворення
(Конфедерацію провінцій і Провінцію БуеносАйреса) країни, існувала нагальна потреба
поширення центральної влади на усю територію держави, створення загальнонаціонального законодавства та державних інституцій.
Країна постала перед необхідністю швидкої
модернізації.
Варто зазначити, що провідну роль у подоланні цих викликів часу відіграли президенти
Аргентини Бартоломе Мітре (1821-1906), До-
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мінго Фаустіно Сарм’єнто (1811-1888) та Ніколас Авельянеда (1837-1885) – представники
національної інтелектуальної еліти, політикиліберали.
Так, одним з перших реформаційних заходів президента Б. Мітре було створення національної судової системи, закріплене законом
1862 р., який передбачав формування верховного та місцевих судів. Верховний суд дефакто ставав конституційним, оскільки мав
право визначати відповідність до Конституції
будь-якого законодавчого акта національного
або провінційного рівнів [9, c. 41]. Конституція
Аргентини, прийнята ще 1853 р., була приведена у відповідність до нової політичної ситуації. Водночас, Верховний суд не розглядав політичні питання, такі як звинувачення у фальсифікації виборів, що сприяло поглибленню
політичної нестабільності, пов’язаної з недосконалим виборчим законодавством Аргентини. Упродовж 1865-1868 рр. було розроблено
Цивільний кодекс. Його автором став відомий
юрист і політичний діяч Далмасіо Велес Сарсфілд (1800-1875), який розробив окрему Конституцію для Провінції Буенос-Айрес 1854 р.
та вніс поправки до загальнонаціональної
Конституції після об’єднання країни. Він також
був автором прийнятого 1864 р. Комерційного
кодексу. Варто підкреслити, що цивільний кодекс увійшов у дію 1 січня 1871 р. і залишався
чинним до 2015 р.
Фінансова політика урядів Б. Мітре та
Д. Сарм’єнто залишається предметом найбільш гострої критики. Як представники ліберальної політичної течії, вони також віддавали
перевагу ліберальним ідеям в економіці, а саме
вільному ринку та низьким митним тарифам.
Тоді як подібна політика приносила економічну користь розвиненим державам, вона завдала удару розвитку аргентинського господарства. Уряд Б. Мітре 1863 р. впровадив державне
гарантування боргу для іноземних інвесторів.
Державні позики росли, досягши на 1874 р.
(останній рік правління Д. Сарм’єнто) обсягу
68 млн. песо. Обслуговування державного боргу забирало 34% бюджету країни. Відсоткові
ставки за позиками становили до 80%. До того
ж, обґрунтованість деяких запозичень піддається сумніву. Наприклад, 12 млн. песо під
72,5% було позичено урядом у британських
банках для ведення війни з Парагваєм, яка розцінюється як загарбницька.
У 1862 р. Конгрес ухвалив запропонований
урядом Б. Мітре закон про митні збори, який
передбачав низькі ставки імпортних мит. Це
призвело до заповнення аргентинського рин-

ку високоякісними європейськими та північноамериканськими споживчими товарами,
загальмувавши розвиток слабкої аргентинської промисловості. Це також вплинуло на формування негативного сальдо торговельного
балансу та дефіциту бюджету.
До позитивних фінансових заходів можна
віднести впровадження у країні єдиної валюти
та її стабілізацію. Згідно із законом від 1864 р.
було встановлено прив’язку песо до золота, що
загальмувало інфляцію. За ініціативою на той
час міністра Н. Авельянеди, 1872 р. було створено Національний банк, який, однак, невдовзі
збанкрутував.
Обійнявши посаду Президента Аргентини
1874 р., Ніколас Авельянеда поклав край політиці постійних іноземних позик. За його правління Аргентина не взяла жодного іноземного
кредиту. Однак, світова економічна криза
1873 р. погіршила і без того складне фінансове
становище країни. Уряд Н. Авельянеди вдався
до скорочення заробітних плат і соціальних
виплат, звільнення близько 6 тис. державних
службовців 1876 р., та введення розгалуженої
системи імпортних мит 1877 р. Остання реформа стала імпульсом для розвитку місцевої
промисловості. Попри складну ситуацію уряд
виконував зобов’язання щодо виплат іноземних кредитів. На кінець 1870-х рр. економічну
кризу вдалося подолати [11].
Як зазначалося вище, станом на початок
1860-х рр., основним видом економічної діяльності аргентинців був експорт продуктів
тваринництва: овечої вовни, шкіри, жиру, солоного м’яса корів та овець. Через Громадянську війну у США, а також війни в Європі, Аргентина вийшла на перший план в експорті
овечої вовни до Великої Британії. Протягом
двадцяти років (1860-1880 рр.) поголів’я овець
зросло більш ніж у чотири рази: з 14 до 61 млн.
голів, а вага настригу вовни за цей час збільшилася з 20,4 до 97,5 тис. т. [3, c. 170, 219]. Тривалий час, упродовж 1850-х – початку 1860х рр. зростав експорт солоного м’яса. У провінціях Буенос-Айрес, Санта-Фе, Коррієнтес та
Ентре-Ріос розросталася мережа саладерос –
підприємств, які займалися забоєм тварин і
солінням м’яса. Головним імпортером солонини була Бразилія, де вона використовувалася
як їжа для рабів. Водночас, на рубіж 1850-х –
1860-х рр. припав розвиток конкурентних саладерос в Уругваї та самій Бразилії.
У 1863 р. англійська компанія в Уругваї винайшла м’ясний екстракт Лібіха, який був
кращим для здоров’я людей ніж солене м’ясо, а
вже наступного року Велика Британія заборо-
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нила закупку солонини. Протягом 1860-х рр.
зростали мита на імпорт м’яса у Бразилії та
США, а у зв’язку з Парагвайською війною
(1864-1870 рр.) зросли податки для власників
худоби у самій Аргентині. Все це призвело до
ситуації, коли 60% м’яса забитої протягом
1862-1866 рр. худоби не знайшло збуту, й експорт м’яса став нерентабельним. З метою подолання кризи 1866 р. було утворено Аргентинське сільськогосподарське товариство, а
1868 р. – Інститут агрономії. Проте, соління
м’яса ставало дедалі більш невигідним, і декретом від 6 вересня 1871 р. уряд Д. Сарм’єнто
заборонив діяльність саладерос [3, c. 171-172].
Водночас, зусилля товариства не залишилися
марними. Почалося виробництво м’ясного екстракту, а вже 1876 р. відбувся перший експорт замороженого м’яса до Європи [8, c. 22].
Таким чином, продукти тваринництва залишалися однією з найбільш прибуткових експортних статей.
У зв’язку з розширенням мережі залізниць,
а також зростанням кількості населення, дедалі більше земель використовувалося для
вирощування сільськогосподарських культур.
Поступово зменшувався імпорт, а з 1875 р. почався експорт пшениці з Аргентини. Протягом
кількох наступних десятиліть Аргентина стала
одним із найбільших експортерів зернових.
Аргентинська промисловість орієнтувалася
здебільшого на місцевого споживача і була
представлена фабриками легкої та харчової
промисловості, а також численними кустарними майстернями з виготовлення різних
споживчих товарів. Виробництво було зосереджене переважно у місті та провінції БуеносАйрес. Більшість задіяних у промисловості
працівників були іммігрантами з Європи.
Неодмінною умовою економічних успіхів
було поліпшення транспортної інфраструктури. З 1857 р. почалося будівництво залізниць.
Перша залізниця довжиною близько 10 км
з’єднувала Буенос-Айрес з сусіднім населеним
пунктом Флорес [7, c. 132]. Після об’єднання
країни будівництво залізниць отримало новий
імпульс. Так, станом на 1870 р. було прокладено 732 км, а на 1880 р. вже понад 1313 км залізничних шляхів [6, c. 51]. Спочатку будівництво провадилося національним коштом.
Згодом, починаючи від дороги між Розаріо
та Кордовою, що була урочисто відкрита
1869 р., були залучені британські інвестиції.
Керівництво Аргентини пропонувало британським компаніям вигідні умови: мінімальний
прибуток, гарантований державним коштом, а
також прилеглі землі [9, c. 43]. Співпраця арге-
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нтинського уряду з британськими інвесторами залишається контраверсійним питанням
історії Аргентини. Серед її недоліків вказують
на невиправдане надання переваги іноземним
інвесторам перед аргентинськими, позбавлення селян родючих земель, через які пролягали залізниці, і подальший перепродаж цих
земель британськими компаніями за завищеними цінами місцевим земельним магнатам,
потрапляння Аргентини у боргову яму [11].
Одним із важливих проектів уряду було будівництво 1873 р. лінії від Мендоси до кордону з
Чилі, що відкривало для аргентинських виробників тихоокеанські торговельні шляхи [3,
c. 209-210]. Хоча швидкість перших потягів
була досить незначною – дещо більше
20 км/год., залізниці сприяли економічному
зростанню, поширенню площ оброблюваних
земель [6, c. 51], а також міграції населення до
міст [10, c. 2].
Розвивався також і міський транспорт. У
1870 р. було запущено перший трамвай у Буенос-Айресі. Впродовж наступних трьох років
з’явилося шість компаній, які займалися розбудовою трамвайних ліній. Станом на кінець
1880-х рр. у Буенос-Айресі було прокладено
понад 150 км трамвайних ліній. У трамваях
того часу в якості тяглової сили використовували коней, тоді як перший електричний трамвай з’явився тільки 1905 р. Тому проїзд у
трамваях був досить дорогим. Але, незважаючи на це, трамваї сприяли внутрішній інтеграції міста та значно полегшили доступ до його
віддалених районів [7, c. 133].
На увагу заслуговують і зміни технології
судноплавства: на місце вітрильників прийшли пароплави. Відтепер подорож з Англії до
Буенос-Айреса скоротилася з кількох місяців
до 22 днів [9, c. 43]. Окрім того, 1876 р. французьким інженером Шарлем Тельє була розроблена холодильна установка на кораблі, який
здійснив перший успішний рейс, імпортувавши партію замороженого м’яса з Аргентини до
Європи. Невдовзі інші французькі, шотландські й англійські науковці запропонували більш
досконалі холодильні установки для кораблів.
Відтак, в економіці Аргентини з’явилася нова
прибуткова експортна стаття – заморожене
м’ясо. Таким чином, впровадження нових технологій у сільському господарстві та покращення умов транспортування продукції зміцнили позиції Аргентини на міжнародному ринку у сфері експорту продуктів харчування.
Для успішної модернізації країни важливими були засоби інформаційного зв’язку. За
правління ліберальних урядів було створено
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поштову систему, а також прокладено понад
5 тис. км. телеграфних ліній. Наприкінці свого
президентського терміну Д. Сарм’єнто урочисто відкрив телеграфну лінію, яка з’єднувала
Аргентину з Європою [8, c. 18].
Значний прогрес відбувався у сфері народної освіти. Б. Мітре відкрив мережу з шести
національних коледжів у провінціях БуеносАйрес, Катамарка, Тукуман, Мендоса, Сан-Хуан
і Сальта. Коледжі були закладами середньої
освіти та становили проміжну ланку між початковою школою й університетом. Навчальна
програма охоплювала широкий спектр природничих і гуманітарних наук, а також кілька
іноземних мов (французьку, німецьку, англійську) [11].
Проте «батьком освіти» називають саме
Д. Сарм’єнто, котрий вважав поширення освіти
одним із найголовніших завдань свого життя.
Так, ще у віці двадцяти восьми років він відкрив світську школу для дівчат у рідній провінції Сан-Хуан [1, c. 183], до того працював учителем у Чилі. Впродовж усього життя
Д. Сарм’єнто активно долучався до розвитку
освіти. Протягом шести років свого перебування на посаді президента, Д. Сарм’єнто відкрив по всій країні понад 800 публічних шкіл, в
яких навчалося більше 100 тис. учнів, тоді як
раніше цей показник налічував близько
30 тис. Він відкрив ще п’ять національних коледжів у провінціях Санта-Фе, Коррієнтес, Сантьяґо-дель-Естеро, Сан-Луїс і Жужуй. Одним із
його перших законопроектів було створення
мережі публічних бібліотек, за зразок були
взяті США. Також, він запросив зі Сполучених
Штатів 65 кваліфікованих викладачів, які мали
не лише викладати, а й тренувати аргентинських освітян. З цією метою було створено два
педагогічних коледжі у містах Парана та Буенос-Айрес. Сарм’єнто почав будівництво першої у Південній півкулі обсерваторії. Для цього
1870 р. він запросив американського астронома Бенджаміна Ґулда, який працював в Аргентині до успішного завершення будівництва
1885 р. [13, c. 67-68].
Варто відзначити, що міністром освіти в
уряді Д. Сарм’єнто був Н. Авельянеда, отже своїм успіхом освітня реформа завдячує їм обом.
Обійнявши посаду президента, Н. Авельянеда
розширив мережу педагогічних коледжів і відкрив перший такий заклад для жінок у
м. Тукуман. Відповідно до закону від 1875 р.
початкова освіта у провінції Буенос-Айрес стала обов’язковою. У наступному законі від
1878 р. було встановлено вимоги, згідно з
якими приватні навчальні заклади могли бути

прирівняні до державних [11].
Наступною важливою реформою було
створення національної армії. Згідно з законом від 1864 р. утворювався корпус із 6 тис.
солдат, що включав артилерію, кінноту та піхоту [9, c. 42]. Спочатку армія використовувалася для придушення повстань у провінціях, а
невдовзі була задіяна у Парагвайській війні.
Президент Д. Сарм’єнто заснував 1869 р. Військову академію та Військово-морську школу
для підготовки професійного офіцерського
складу. Відомо про листування Д. Сарм’єнто з
Президентом США Уліссом Грантом щодо можливої співпраці із США у сфері підготовки
аргентинських офіцерів. Однак, в історичній
літературі відсутні будь-які свідчення про втілення цих проектів у життя [13, c. 68-69]. Зрештою, згідно із законом від 1872 р. було впроваджено обов’язковий національний призов.
Оновлена армія незабаром була залучена до
контраверсійної кампанії із «завоювання пустелі».
Важливим здобутком уряду Д. Сарм’єнто
було проведення 1869 р. першого загальнонаціонального перепису, згідно з яким населення Аргентини становило 1,736,923 осіб, 71%
аргентинців були неписьменними, 75% жили
у бідності, а 31% проживали у містах [8, c. 18;
10, c. 1]. Серед усього населення країни 11%
було іммігрантами, водночас, вони становили
50% мешканців м. Буенос-Айрес [12, c. 19]. На
потребі залучення європейських іммігрантів
наголошував автор Конституції Аргентини
Хуан Баутіста Альберді. Адже вони могли не
лише сприяти заселенню просторих земель, а
й принести до країни європейські технології,
традиції, культуру [5, c. 29]. Важливо підкреслити, що це переконання поділяла більшість
політичної еліти. Заходи із заохочення імміграції вживалися як на рівні окремих провінцій,
так і на загальнонаціональному рівні. Від початку 1860-х рр. провінційні уряди укладали
угоди з європейськими компаніями, які зобов’язувалися заселити виділені для них землі
європейськими іммігрантами. Проте, нерідко
ці компанії використовували привезених ними
європейців як своїх батраків [3, c. 176]. Серед
заходів національного уряду найбільш вдалими були зусилля Н. Авельянеди, а саме прийняття у жовтні 1876 р. закону про імміграцію. У
цьому законі було передбачено надання пільг
на проїзд до Аргентини, створення бюро з пошуку роботи для іммігрантів, а також мережі
представництв у Європі, які мали заохочувати
потенційних переселенців.
Слід з обережністю ставитися до поширеної
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у популярних працях з історії Аргентини інформації про приїзд до країни понад 280 і
268 тис. іммігрантів за часів президентства
Д. Сарм’єнто та Н. Авельянеди відповідно.
Адже при аналізі еміграційно-імміграційного
балансу стає очевидно, що реальний притік
нових людей становив не більше 60% від вказаних цифр [6, c. 56]. Лише незначна частина
іммігрантів змогла міцно стати на ноги й у подальшому включитися у громадське та політичне життя республіки, однак, на нашу думку,
це вже можна вважати позитивним здобутком.
Підбиваючи підсумки, варто наголосити,
що інтеграція Аргентини 1862 р. й одночасний
прихід до влади ліберальних урядів дали поштовх формуванню модерної аргентинської
держави та нації. Президенти Бартоломе Мітре, Домінго Сарм’єнто та Ніколас Авельянеда
заклали фундамент для подальшого стрімкого
економічного розвитку країни. До успішних
модернізаційних заходів слід віднести створення загальнонаціональної законодавчої бази, фінансових, освітніх і наукових установ,
стабілізацію валютного ринку, розбудову армії, інфраструктури, засобів зв’язку, формування сприятливого імміграційного клімату.
Водночас, певні слабкі елементи їхньої політики стали причиною майбутніх соціальних та
економічних кризових явищ. До неуспішних, і
подекуди навіть провальних заходів, належить, насамперед, упровадження політики вільного ринку, яке призвело до пригнічення
індустріального розвитку Аргентини та відтоку коштів закордон. Негативною також була
практика великих іноземних позик, обслуговування яких було важким тягарем для економіки молодої держави. Внаслідок такої політики, Аргентина на світовому ринку залишилася постачальником сільськогосподарської
сировини, не перейшовши до експорту промислових виробів, що стало причиною її різкого
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економічного спаду вже у ХХ ст. Ще однією нагальною проблемою, яка лишалася невирішеною, було велике соціальне розшарування населення. Однак, у цілому, можна констатувати,
що протягом 1860-1870-х рр. Аргентина утвердилася як цілісна незалежна держава, яка
пройшла успішну модернізацію у багатьох
сферах політичного, соціального й економічного розвитку.
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Chemodanova Olena
Modernization of Argentina under the Rule of Liberal Governments during 1862-1880
The reformative activity of Argentine liberal presidents Bartolomé Mitre, Domingo Sarmiento and Nicolas Avelande, who
sequentially occupied the presidency during 1862-1880 are analyzed in the paper. The successful modernization measures in the
fields of reforming the army and the legislative system, in the development of financial, educational and scientific institutions,
transport and communications, and the creation of a favorable immigration atmosphere is reviewed. It is asserted that these
measures brought Argentina closer to the leading countries of the world and contributed to its prosperity over the following
decades.
The introduction of new technologies in agriculture and improved products transportation conditions strengthened
Argentina’s position on the international food export market. Economic prosperity favoured the influx of European immigrants,
which became an additional factor of economic development.
The increase of the amount of primary and secondary educational institutions positively influenced Argentina’s political,
technological and economic development in the future.
At the same time, among unsuccessful measures were the introduction of a free market policy, low rates of import duties,
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which slowed the development of industry in Argentina. The practice of large foreign loans, which resulted in the financial crisis
and the entry of the country into a money pit also had a negative influence. Those negative factors, in turn, led to the country's
failure to rise above the level of the supplier of agricultural raw materials on the world market. The issues of great social differentiation also remained unresolved. Listed problems in the long run laid the foundations of crisis phenomena.
Keywords: Argentina, modernization, reforms, liberal governments, Bartolomé Mitre, Domingo Sarmiento, Nicolas Avelande
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Стаття присвячена аналізу основних концепцій російської інтелектуальної думки другої половини ХІХ
– початку ХХ ст. щодо феномену масонського руху. Окреслені й охарактеризовані погляди інтелектуального конклаву Російської імперії, які складають фундаментальну основу в суспільно-політичних дискусіях
щодо проблеми «королівського мистецтва».
Автором зроблена спроба проаналізувати проблему масонства як прояв громадської ініціативи в умовах самодержавства Російської імперії через призму поглядів та уявлень інтелектуальної еліти російського соціуму другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Ключові слова: масонство, ложа, лібералізм, дискурс, Російська імперія

Характеристика масонства з боку інтелектуального осередку Російської імперії стала
активним відображенням нагальних соціально-політичних потреб російського суспільства,
яке переживало кризу після петровських реформ, спричинену архаїчністю та відсталістю
країни у співвідношенні з новою соціокультурною парадигмою. Масонський рух зачіпав всі
сфери російського соціального простору, втілюючись в якості морально-етичних філософських систем, «шкіл» для підготовки просвіченої інтелектуальної еліти, включаючи духовний осередок життя імперії (тлумачення християнських догматів через призму масонського
містицизму), а також ставши першими суспільними, неурядовими організаціями, що намагались втілитись у потужний «надпартійний»
проліберальний елемент. У кінці ХVIII ст. в
умах представників освіченого російського
суспільства формується теорія впровадження
певного «масонського механізму», себто використання масонських філософсько-етичних
систем для вирішення актуальної суспільнополітичної кризи тогочасної Російської імперії,
результати дій якого обговорювались російською громадськістю середини ХІХ – початку
ХХ ст. у декількох напрямах суспільнополітичних дискусій.
Враховуючи дилему цивілізаційного вибору України та труднощі на шляху становлення
громадянського суспільства, можна стверджувати про актуальність осягнення інтелектуального дискурсу Російської імперії у контексті
його бачення історії масонського руху.
Мета дослідження полягає у відтворенні
концепцій оцінок і поглядів на історію масонс-

тва, що були притаманні російському інтелектуальному середовищу другої половини ХІХ –
початку ХХ ст. Серед поставлених завдань необхідно з’ясувати основні напрямки досліджень масонського питання представниками
інтелектуальної еліти Російської імперії пореформеного часу та виявити причини виникнення інтересу до цього історичного руху; дати розгорнуту характеристику причин існування різних підходів до трактовки ролі масонства в історії Росії інтелектуальним конклавом імперії другої половини ХІХ – початку
ХХ ст.
Аналіз історіографії даної теми свідчить, що
проблема діяльності масонських лож є предметом наукового інтересу у сучасній історичній науці [3; 13]. Дослідників цікавлять проблеми еволюції масонського містицизму та
ступінь політичного впливу «каменярів» на
історичні події в історії Росії, невідомі сторінки
з історії братства «вільних каменярів», важливі
події, явища, осередки та персоналії, які сприяли розвитку ордену.
Актуальний підхід до осягнення масонського феномену, як форми західноєвропейської
соціальної практики, запропоновано у роботі
американського історика Д. Сміта [25]. Утім,
досліджень, що висвітлювали б різні стратегії
сприйняття масонської історії російським суспільством, не представлено на теренах ані вітчизняної, ані зарубіжної історіографії.
Джерельну базу даного дослідження складають наративи, що представляють наукові,
публіцистичні роботи та мемуарну літературу.
Саме вони є носіями різних дискурсивних
практик у розумінні масонської проблеми і
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відтак можуть слугувати ресурсом для реалізації поставленої мети.
Наукова школа позитивізму як світової, так
і російської історичної думки, зіграла одну з
найважливіших ролей у формуванні дискурсу
стосовно масонської проблеми на теренах імперії. Поразка у Кримській війні 1853-1856 рр.,
лібералізація епохи, активні зовнішньополітичні контакти стали сприятливим фактором
для обговорення найгостріших питань, одним
з яких був також і феномен масонства. Це час
протистояння декількох концепцій стосовно
історії братства «вільних каменярів», коли з
середини ХІХ ст. рефлексія щодо власної історії
назріла та вибухнула у величезний шквал дискурсів і жвавого обговорення різноманітних
питань, оприлюднення раніше невідомих фактів і постановкою актуальних проблем соціальної історії. У дусі позитивізму працювали
уми російського інтелектуального простору,
розкриваючи найгостріші аспекти історичної
дійсності та формуючи власне світобачення,
концептуальний ґрунт якого назавжди заклав
основи для подальшого вивчення братства
«вільних каменярів» корифеями світової історичної думки. У контексті дослідження масонської проблеми у суспільно-політичному дискурсі Російської імперії останньої чверті ХІХ –
початку ХХ ст. доцільно виділити декілька тематичних напрямів, а саме: літературноісторичний (включаючи також і тлумачення
російського масонства в академічних студіях
початку ХХ ст.), релігійно-філософський і політичний; кожен з яких має свою специфіку, тенденцію та потребує окремого аналізу.
Літературно-історичний напрям характеризується тим, що масонство розглядалося
через призму літературно-філософських категорій і зв’язку художнього твору з цивілізацією, її духовною та матеріальною культурою (у
широкому розумінні), з історичною традицією
та соціальним середовищем [9; 11; 15; 20]. У
контексті такого тематичного вибору дискусійних тем акцентуємо, що вже за правління
імператриці Катерини ІІ «масонський механізм» починає працювати на користь вирішення проблем російського суспільства. Масонство несло у собі всі атрибути зміни епохи:
з братством «вільних каменярів» друкарство у
Російській імперії набуває розмаху, моральноетичні норми масонських систем глибо проникають та осідають в умах російських інтелектуалів, духовенство звертається до масонських лож задля популяризації та відновлення
авторитету «втраченого» християнства, все
більше і більше адепти «королівського мисте-

цтва» проникають у політичну сферу держави
та навпаки. Процес трансформації суспільства
у руслі масонських етичних систем запустився,
однак скоро неспроможність його дії випливе
у християнському містицизмі та державних
гоніннях на масонів, що, у свою чергу, призведе до «затишшя» вільномулярського буму та
дезактивації «королівського мистецтва» на
теренах імперії аж до революційних часів початку ХХ ст.
У розумінні громадськістю середини ХІХ ст.
явища російського масонства відразу виникла
антиномія: з одного боку, «королівське мистецтво» принесло з собою із Заходу просвітництво для неосвіченого та консервативного суспільства – прихильники цієї тези приводять
низку прикладів, починаючи з філантропічної
діяльності М. Новікова та закінчуючи масонськими західними ліберальними ідеями та втіленням в образах лож першої позаурядової
громадської ініціативи [9; 11; 15; 20-22]. Однак
зовсім іншу тезу відстоювали антипати вчення
«вільних каменярів», апелюючи тим, що масонський містицизм не просто одурманив свідомість визначних корифеїв російської освіченої еліти, а й надав можливості для поширення псевдонаукового знання західноєвропейських містиків [7; 8; 10].
Для більш детального вивчення суспільного дискурсу щодо проблеми «королівського
мистецтва» слід звернутися до початків поширення метафізичних пошуків «істинного
знання» російськими інтелектуалами. Для масонства джерелами містицизму стали дві школи: одна французька, яка вилилася у проникнення мартинізму на терени імперії, інша німецька, світочем якої стали розенкрейцерські
ідеї [7]. Спочатку містика дійсно була оживляючим фактором для наукових знань, опозицією проти розумового застою та низької моральності соціуму, але у цьому розумінні вона
могла існувати лише досить миттєвий період.
З часом, набуваючи все більшої сили та влади,
містика неодмінно переходила у категорію
ворожості щодо науки та свободи думки. Вона
повільно та непомітно призводила до обскурантизму, який ставить себе вище звичайного
мислення, єдиним керівником своїм визнає
особисте відчуття та внутрішнє пізнання, апріорі відкидаючи науковий прогрес і раціоналізм, до яких так прагнула російська інтелектуальна спільнота. Саме тому виник такий дисонанс у розумінні масонських ідей, що призвів до неоднозначного трактування феномену
«королівського мистецтва» на теренах Російської імперії.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Одним із перших у вирішенні масонської
проблеми й активації суспільного дискурсу у
розумінні історії та значення ордену на теренах
імперії
стає
літературознавець
О.М. Пипін [21-22]. Дослідник у своїх працях
використав широкий спектр джерел, починаючи з масонських документів і закінчуючи науковими працями своїх попередників і сучасників, залучив архівні, музейні матеріали, низку неперекладних іноземних збережень. Попри сухість викладу та характерний для позитивістської історіографії контекст, О.М. Пипін
намагається направити погляд дослідників на
те, що власне корисного привнесло «королівське мистецтво» у життя російського суспільства. На його думку, братство «вільних каменярів» надавало значній частині інтелектуальної
еліти готові рамки для релігійних і філософських поглядів, літературних смаків, політичних
симпатій, що підтверджує нашу гіпотезу про
існування певного «масонського механізму»,
яким користувалася російська інтелігенція.
Належної уваги заслуговують академічні
студії, де питання масонства інтелектуальний
конклав намагався винести на науковий рівень, не зводячи його лише до політичних маніпулювань та антихристиянських тем. Проблема масонства у різний час зустрічається в
академічних
роботах
Г.В. Вернадського,
В.С. Соловйова, М.О. Бердяєв та ін. У працях істориків і публіцистів П.М. Мілюкова [18] і
Р.В. Іванова-Розумніка [11] та Є.А. Боброва [2]
питання про масонство оглядово розглядалося у зв’язку з історією російської інтелігенції.
Із часом суб’єктивізм масонознавців стає
все більш помітним, адже кожен намагався
пристосувати критику діяльності «вільних каменярів» до своїх політичних поглядів чи популяризації власного контексту викладу матеріалу [27], у такий спосіб викривляючи сутність даного суспільно-політичного явища.
«Фантом» масонства набуде ще більшого розмаху на початку ХХ ст., коли подібні ідеологічні
та політичні маніпулювання призведуть до
формування популярних історіографічних міфів, таких, наприклад, як теорія «жидомасонської змови».
Таким чином, інтелектуальна спільнота Російської імперії після поразки у Кримській війні розпочала пошуки особливостей історичного розвитку країни крізь призму взаємодії із
західноєвропейською спільнотою, де звернення до масонської тематики нерозривно супроводжувалось аналізом основних ідей Просвітництва, його філософської складової. Утім, сам
феномен масонства отримав неоднозначні

91

оцінки у середовищі російської інтелектуальної еліти: від акцентування на позитивному
внеску просвітницької діяльності масонських
адептів до пагубного західноєвропейського
впливу та наміру знищити імперію «з середини» шляхом поширення та популяризації масонських лож.
Другим щаблем дискурсу з приводу масонської проблеми стала оцінка «королівського
мистецтва» представниками релігійного конклаву імперії. Як не дивно, проте у ХVIII ст. лавами масонського ордену не нехтували і православні священики: у різний час до Ордену
розенкрейцерів і підконтрольних йому лож
входили митрополит Михаіл (Десницький),
священик Феофіл (Фініков), професор
Ф.А. Голубинський, член Святішого Синоду
В.І. Кутневич та ін. [13], що досить обмежувало церковних апологетів в аналізі діяльності
масонських лож.
Зазначимо, що ХVIII ст. принесло низку
суттєвих змін для церковного життя імперії:
були ліквідовані соборність і патріарше
управління, Церкву очолив Святіший Синод,
який контролював обер-прокурор, пройшла
секуляризація церковних земель. Престиж
кліру у російському суспільстві помітно впав,
що дозволило проникнути та затвердитися
на теренах імперії ідеям просвітників, загальному атеїзму та раціоналізму. Відчувалася гостра нестача просвічених кліриків і талановитих проповідників. За цих обставин «боротьби за душі» допомога прийшла з боку масонських лож – розенкрейцерам вдалося повернути у лоно релігії частину представників
російської привілейованої еліти [13, с. 68-99].
Російське масонство, виступаючи в дусі ірраціональної філософії, пропонувало суспільству готову систему самовдосконалення та самопізнання, яка мала привести до створення
нового образу людини – морально досконалої
та раціонально просвітленої. Лекції масона
І. Шварца показали, що наука та релігія можуть бути співвідносними і не заперечують
одна одну. Розенкрейцери змогли надати новий напрям діяльності масонським ложам у
дусі містичного християнства, у цей же самий
час російське духовенство звертається до масонських лож як своєрідних шкіл християнської моралі, що знову таки натякає на використання «масонського механізму» в інтересах російського суспільства.
У другій половині ХІХ ст. у рамках широких
суспільних дискусій розпочалося обговорення
впливу масонства на релігійне життя російського соціуму як у лоні світської інтеліген-
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ції [21-22], так і представниками церковного
православного кліру [14]. Інтелектуали другої
половини ХІХ ст. акцентують на поширенні
релігійно-містичних ідей на теренах Російської
імперії, звертають увагу на еволюцію масонського вчення, на сторінках провідних наукових
журналів активно публікується масонська література ХVIII ст. [20].
В останній третині ХІХ ст. з’являється ліберально-реформаторський напрям у дослідженні російського масонства в особі релігійних філософів. Одним із осередків такого стала
Київська духовна академія, вихованці якої у
своїх дисертаційних працях торкалися найважливіших тем з масонської історії, у тій чи іншій мірі аналізуючи прояви масонського містицизму на духовне життя російського суспільства. Через призму виникнення масонства
підіймаються питання кризи церковного життя XVIII ст., яка не тільки дала змогу для укорінення містичних прозахідноєвропейських
вчень, а й можливість масонству «замінити
церкву» у пропагуванні морального виховання
та пошуках істинного знання [4; 17]. І хоча масонство трактувалося як одна із містичних
сект, все ж таки, це мало ґрунтовний характер
з точки зору захисту православної віри і дослідження історії ордену у руслі минулого Російської православної церкви.
На початку ХХ ст. релігійний дискурс переходить у формат дискусій ліберальнореформаторської течії та православного фундаменталізму у рамках світської інтелектуальної думки. Останній характеризується архаїчними рисами релігійної свідомості та неконвенційному сприйнятті знака як основного
психолого-семіотичного механізму, що створює можливість фідеїстичного відношення до
мови, тобто умисного створення фантастичного та надання історичним сюжетам казкових рис. З’являються публікації на тему шарлатанства, релігійно-містичного спрямування
й антиурядових намірів представників «королівського мистецтва» [24; 26].
Промонархічна інтелектуальна еліта досить сміливо обговорювала політичні теми,
однак маскуючи їх під релігійні мотиви, де
«страшнішим» наслідком укорінення масонських ідей є пряма загроза для християнської
віри [5; 6, с. 77-78]. У висновку, масонство, охарактеризоване «лжеучением», непримиримим
ворогом християнства, отримало нове кліше (з
точки зору захисту віри), де воно ставить своєю метою розвал Церкви, війну зі всіма релігіями, й організацію революцій у всьому світі [2,
с. 2].

Третій, не менш потужний напрям у розуміння феномену масонства на теренах імперії –
політичний. На початку ХХ ст. зростає політична свідомість російської інтелігенції, де
братство «вільних каменярів» стає зручною
формою альтернативної проліберальної організації. Нове покоління адептів російського
масонства ідейно формувалося у ложах Великого Сходу Франції [3, с. 345], де політична ситуації у країні значно відрізнялася від імперських реалій російського самодержавства. І хоча
«королівське мистецтво» у період, що передував революції 1905-1906 рр., ще повноцінно не
відродилося, але всеросійські зв’язки російської лівої інтелігенції вельми нагадували масонське братство [19, с. 163]. За словами адепта масонства М.С. Чхеідзе, братство «вільних
каменярів» на початку ХХ ст. перетворилося в
організацію, яка стоїть поза партіями, але переслідує політичні завдання і ставить своєю
метою об’єднання всіх прогресивних елементів [23, с. 123], тобто масонство на початку
ХХ ст. втрачає сенс етично-містичного вчення
на противагу політичного угрупування проліберального спектру.
Після революції 1905-1907 рр. відбулася ескалація негативних оцінок феномену братства
«вільних каменярів». Прихильники монархічної форми правління бачили у ньому загрозу
не тільки для Російської імперії, але й для
всього роду людського [7]. О.О. Селянинов категорично відстоював антиросійський, антидержавний і ширше – антихристиянський характер діяльності масонських лож, зневажаючи активну «пропаганду масонства» з боку російських інтелектуалів [7, с. 5].
Активної популярності у монархічних і
православних колах набуває теорія «жидомасонської змови», проповідники якої наголошують на етико-соціальній деструктивності
масонських ідей [5, с. 26]. Слід зазначити, що
чорносотенні публіцисти часто використовують метод підміни понять, акцентуючи увагу
читача на питаннях, які викликають глибокі
емоційні переживання, наприклад, накладаючи сюжети біблійної історії боротьби добра зі
злом на політичні події, де масонство, охарактеризоване політичною термінологією як
проліберальне, тлумачилось у негативному
релігійному сенсі.
На противагу версії про «всесвітнє панування евреїв-масонів» у російській публіцистиці акцентується увага на християнській віроцентричності масонської філософії [16], що
було притаманне східному «королівському
мистецтву», де, попри те, поширення у масон-
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ських ложах незрозумілих більшості православного населення західноєвропейських містичних тенденцій не стало винятком. Опонентом до чорносотенних маніпулювань щодо
феномену політичного масонства дореволюційної Росії виступив також історик літератури та суспільного руху П.Є. Щоголєв [28]. Автор
ототожнював масонство з ліберальним і соціалістичним рухами, наголошував на тому, що
революційний рух у Росії традиційна правляча
думка завжди пов’язувала з єврейством. Євреї
розсіяні по всьому світу, у той же час пов’язані
між собою міцним релігійним зв’язком, як і
масони, які до того ж інтернаціоналісти [12,
с. 23].
Слід зазначити, що масонство, яке
об’єднувало у своїх лавах представників прогресивної інтелігенції не сформувалося у конкретну політичну організацію, до кола «вільних каменярів» входили представники різних
партій лівого спектру, що не давало змоги згуртуватися під гаслами єдиного політичного
союзу. Масонство, яке без сумніву набуло популярності та консолідувало інтелігенцію
проти єдиного ворога у вигляді монархічного
режиму на початку ХХ ст., виявило свою недієздатність у боротьбі різних ліберальних напрямів з початком революційних подій. Однією з причин, на нашу думку, може бути закритість і винятковість ордену, інсайдерами якого
могли стати лише «обрані», високоосвічені
діячі імперії, політична ж програма лівих, у
своїй більшості, опиралась на масовість, простих людей, у цьому сенсі аристократичне масонство не могло бути дієздатним. «Проект
масонства» виявився утопічним і вилився у
неоднозначні оцінки феномену лож у контексті їхнього значення не тільки для російського
суспільства, а й для братства «вільних каменярів» у цілому, однак саме масонська тематика у
дискусіях інтелектуалів була віддзеркаленням
нагальних потреб тодішньої дійсності, зокрема пошуків джерел ідейних засад різних політичних груп.
Таким чином, перші спроби громадської
ініціативи, виражені у масонських організаціях, в яких виявлялися ознаки думки та громадського інтересу й які сама влада спочатку
схвалювала, не змогли достатньо вкоренитися
на теренах Російської імперії. Масонський механізм, який використовувала громадськість
протягом століть, призвів до помітного утопізму, назавжди скомпрометувавши «масонську
мрію». На нашу думку, крах «королівського
мистецтва» криється у його філософському
підтексті, адже масонство – не могло огорнути
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все суспільство загалом, це філософія обраності. Російське братство «вільних каменярів»
стало відповіддю на виклик епохи та символом пережитків минулої архаїчності, всі атрибути якого послугували для вирішення назріваючих суспільно-політичних завдань.
У масонських ложах збиралися найрізноманітніші представники тогочасної інтелігенції: від релігійних містиків до відчайдушних
лібералів, яких об’єднувала думка про те, що
суспільству бракує механізму вираження своїх
ідей і пропозицій, які були б враховані при
творенні внутрішньої урядової політики. Однак, не маючи достатнього досвіду суспільної
ініціативи, а також фактор тяжіння до містифікації не дали змоги реалізувати у масонських ложах вияв до відстоювання громадської
позиції. Проте, феномен масонства на теренах
Російської імперії породив широкі інтелектуальні дискусії, у тому числі, і щодо його ефективності як певної громадської групи.
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Lashuk Nataliia
Concepts of Freemasonry in Russian Intellectual Space of the Second Half of the Nineteenth and Early Twentieth Centuries
The issue of Freemasonry is one of the priority directions of modern historical research. Consideration of Mason issue in Russian intellectual space of the middle of the XIX – beginning of the XX centuries gives an opportunity to look at the problem from
the point of view of new historiographical paradigm, that is, through the eyes of the representatives of intellectual part of society
from the middle of the nineteenth – early twentieth centuries, as the activity of «free stonemasons» in the Empire was interpreted
by them through the prism of topical socio-political needs.
Characteristics of Freemasonry on the part of the intellectual center of the Russian Empire shows the most pressing and
acute problems of Russian space of the second half of the nineteenth and early twentieth century. It should be mentioned that the
thoughts of Russian intellectuals were not similar and constant – in the paper the main trends of social and political discourse of
mentioned period are clearly and scientifically outlined concerning the problem of «free stonemasons» brotherhood.
The archaism and backwardness of the country caused a sharp social crisis at the level of the high stratum of the intellectual
elite, in which the Masonic movement became one of the leading elements of the new socio-cultural paradigm. The Lounges of
«free stonemasons» brotherhood were the kind of «schools» for the training of a culturally educated social strata of the empire,
not without taking into account a spiritual aspect, and also tried to embody into a powerful «non-partisan» pro-liberal element
at the beginning of the XX century.
The author of the paper tries to analyze the main concepts of assessments and views on the history of Freemasonry, which
were peculiar to the Russian intellectual environment of the second half of the ХІХ – early ХХ century, to find out the main directions of research of Masonic issue by the representatives of intellectual elite of the Russian Empire after the reforms and to identify the reasons for the rising of the interest to that historical movement, to give a detailed description of the reasons for the existence of different approaches to the Empire’s intellectual center interpretation of the role of Freemasonry in the history of Russia
in the second half of the ХІХ – beginning of the ХХ century.
The paper attempts to retrace the evolution of intelligent intellectuals' views on the phenomenon of «royal art» under the influence of internal and external factors: from emphasizing the positive contribution of the educational activities of the Masonic
adherents to the pernicious Western European influence and the intention to destroy the Empire «from inside» by spreading and
popularizing the Masonic Lodges.
Keywords: Freemasonry, the Lodge, liberalism, discourse, the Russian Empire
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Стаття присвячена аналізу польсько-французьких переговорів навколо проблеми заселення острова
Мадагаскар єврейським елементом. Увага акцентується на декількох моментах: проблеми єврейської еміграції з польських земель, місце Мадагаскару у колоніальних планах польського уряду та реакція польського суспільства на можливість створення колоній на африканському острові. У контексті того, що Мадагаскар був французькою колонією, то значне місце у статті займає процес переговорів між французьким і
польським урядами, який базується на основі архівних відомостей Міністерства закордонних справ Польщі.
Ключові слова: польське МЗС, єврейська еміграція, Мадагаскар, польсько-французькі переговори, Морська і коолоніальна ліга (МіКЛ), польська преса

На даному етапі розвитку вітчизняної науки польсько-французькі перемовини щодо колонізації Мадагаскару не досліджувались взагалі. Тому основною метою роботи є висвітлення процесу переговорів між Францією та
Польщею щодо можливого переселення польських громадян єврейського походження на
Мадагаскар, характеристика практичних намагань утворення польських поселень на острові, прослідкувати за реакцією польського
суспільства щодо даної проблеми.
Серед польських дослідників слід виділити
Збіґнєва Буйкевича [12] та Михайла Ярнецького [26], які присвятили свої дослідження проектам польської колонізації Мадагаскару. Фрагментарно описує дану проблему Марек Арпад
Ковальський, який подає загальний огляд
польсько-французьких переговорів. Щодо
українських дослідників, то слід виділити працю Степана Качараби[48], яка присвячена еміграції євреїв зі Сх. Галичини. Хоча власне проблемі «Мадагаскарського проекту» уваги у цій
праці не приділено, однак робота важлива тим,
що у ній подано загальні статистичні дані єврейського населення Польщі.
Вагоме місце серед джерел до висвітлення
цієї проблеми посідають спогади Аркадія Фідлера [21] та Мечислава Лепецького[32], які
перебували зі спеціальними місіями на острові. Також інформативним джерелом є преса
різних політичних спрямувань («Газета польська», «Ранковий кур’єр», «Варшавський народний денник»), єврейські газети («Наш
огляд» та «Хвіля») та преса Морської і колоніа-

льної ліги («Море», «Морські та колоніальні
справи», «Море та колонії»).
Для європейців Мадагаскар був відкритий у
1504 р. португальськими мореплавцями, однак до ХІХ ст. цими землями практично ніхто
не цікавився. У 1787 р. на території острова
виникла сильна та централізована держава
Імерина, правителі якої розпочали процес
об’єднання країни навколо малагасійської етнічної групи мерина [20, р. 186]. За правління
короля Радами І (1793-1828 рр.) практично
весь острів був підкорений державою Імерина.
Однак існувала постійна зовнішня загроза від
європейських держав, які у ХІХ ст. розпочали
активно колонізувати африканський континент. Мадагаскар став сферою зацікавлення
Франції, яка на противагу британським територіальним захопленням у Занзібарі намагалась взяти під свій контроль острів. Внаслідок
двох франко-малагасійських воєн (18831896 рр.) територія Мадагаскару була повністю окупована французами, держава Імерина
втратила свій суверенітет і перетворилася на
протекторат Франції, а з 1897 р. острів отримав статус колонії [47, с. 21].
Перші польсько-мадагаскарські контакти
датуються другою половиною ХVІІІ ст. та
пов’язані з особистістю Моріца Беньовського.
Детальна характеристика життя та діяльності
М. Беньовського викладена у праці Едварда
Кайданського «Таємниця Беньовського» [27].
Історія М. Беньовського знайде своє відлуння у міжвоєнній Польщі, яка у 1930-х роках
намагалась аргументувати світовій спільноті
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своє право на колонізацію Мадагаскару [30].
Одним з таких аргументів стане польське походження М. Беньовського, який був королем
острівної держави. Польський уряд намагався
використати Мадагаскар як місце, куди можна
було б виселити євреїв з території своєї держави.
Міжвоєнна Польща характеризувалась етнічною строкатістю свого населення, оскільки
тут окрім поляків проживали українці, німці,
євреї. Останні займали помітне місце з демографічної точки зору. Так, згідно з переписом
1921 р. у Польщі проживало 2845 тис. євреїв,
що становило понад 10% всього населення [43, s. 186]. Перед Другою cвітовою війною
кількість євреїв збільшилася до 3,3 млн. Поряд
із США і СРСР Польща була найбільшим осередком єврейського населення у світі[12, s. 51].
Більшість євреїв були зайняті у промисловому
виробництві, сфері торгівлі та комунікації, тоді
як у сільському господарстві їхній відсоток був
значно меншим. Як зазначає український дослідник еміграції Степан Качараба: «Усе це зумовило низку суперечностей між професійною
структурою євреїв та економічною структурою Польської держави і привело до появи
господарського антисемітизму та пауперизації
єврейського населення, сконцентрованого в
невиробничій сфері»[48, с. 119]. За підрахунками польського дослідника єврейської проблематики Яна Земінського, «надлишок» євреїв у Польщі становив близько 1 млн. чоловік.
Сюди він відніс ту частину єврейського населення, яка була позбавлена нормальних умов
існування [44, s. 23].
Після травневого перевороту та приходу до
влади Ю. Пілсудського польський уряд намагався владнати проблему євреїв завдяки Лізі
Націй. Польські дипломати неодноразово висували на форумі питання відбудови єврейської держави у Палестині [14, s. 219].
У внутрішній політиці польський уряд намагався максимально вирішити демографічну
ситуацію, що було одним із завдань санації.
Велика кількість євреїв продовжувала емігрувати, але це не становило окремої проблеми.
Єврейська еміграція розглядалась польською
владою як частина загальної еміграції з Польщі [14, s. 221].
Головними керунками еміграції євреїв були
заморські країни, зокрема США, куди мігрували у відносно великій кількості. У 19191925 рр. з 218 тис. осіб, що мігрували до США,
приблизно 133 тис. становили євреї. У той час
до Палестини емігрувало всього близько
30 тис. У 1931-1935 рр. кількість єврейських

емігрантів до США знизилась до 6,5 тис. осіб, а
до Палестини збільшилася до 52 тис. осіб [12,
s. 51]. Дана статистика дає підставу говорити,
що єврейське населення бажало залишатись
на території Польщі, навіть на противагу тому,
що відбувалась активна розмова між польським і британським урядом щодо утворення
єврейської держави у Палестині. Після 1935 р.
ситуація з переселенням євреїв погіршувалася,
оскільки британський уряд ввів ліміт на емігрантів до Палестини [29, s. 88].
Така ситуація викликала антисемітські настрої серед корінного польського населення.
Становище погіршувало й те, що Польща на
середину 1930-х років була перенаселеною
країною, що потребувала зменшення кількості
населення. Особливо відчутно антисемітизм
почав проявлятися після смерті маршала
Ю. Пілсудського. Новий уряд поставив перед
польським МЗС завдання опрацювати плани
виселення частини євреїв з Польщі. Так, у кінці
1935 р. Юзефом Беком була утворена спеціальна робоча група під керівництвом Вітольда
Томіра Дриммера, що повинна була вирішити
проблему євреїв [18, s. 56]. Також, аналізом
еміграційних можливостей євреїв займався Ян
Зарихта, що був керівником Відділу еміграційної політики при МЗС та Ян Ваґнер, який був
його заступником.
У січні 1936 р. в контексті дискусії щодо виступу Ю. Бека перед комісією закордонних
справ сейму посол Леон Сушинський висунув
пропозицію, щоб міністр на форумі Ліги Націй
«розширив» питання єврейської еміграції з
Польщі [12, s. 55]. «Розширення» стосувалось
того, що еміграція повинна скеровуватись не
тільки до Палестини, а й до усіх інших можливих територій. Це стало наслідком того, що
євреї активно пропагували ідею створення
поселень в Аргентині, Уґанді, Анголі та Біробіджані[19, s. 3]. З такою ініціативою виступили
також сенатори Войцех Ростворовський і
Януш Францішек Радзивіл на лютневій дискусії 1936 р. над бюджетом Міністерства внутрішніх справ у бюджетній комісії сенату. Сенатор В. Ростворовський вказував, що єврейське
питання потребує негайного вирішення, оскільки надмірна кількість євреїв може призвести до етнічних конфліктів. Також, сенатор акцентував увагу на можливості переговорів з
американськими й англійськими євреями, які
могли б допомогти фінансово у вирішенні даної проблеми [40, s. 8].
Тим часом у сеймі все активніше обговорювали проблеми національних меншин, зокрема відбувалися виступи єврейських представ-
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ників, які активно критикували уряд за бездіяльність на тлі наростання антисемітських
настроїв. З іншої сторони представники влади
намагалися вирішити проблему єврейського
перенаселення завдяки різкому підйому антисемітизму. Так, у червні 1936 р. прем’єр Феліціян Славой-Складковський встановив новий
керунок навколо проблеми єврейської меншини. На засіданні сейму він різко виступив з
критикою єврейських вимог і закликав до
внутрішньої економічної війни з єврейським
елементом [12, s. 56].
Попри наростання внутрішнього конфлікту
навколо єврейської меншини, польське МЗС
намагалось вирішити проблему на засіданнях
Ліги Націй. Виступи А. Гітлера навколо колоніальних проблем, внесення санкцій щодо Італії,
яка здійснила агресію в Ефіопії, дали можливість Ю. Беку втрутитися у питання розподілу
колоніальних володінь. 19 вересня 1936 р. на
засіданні Ліги Націй Ю. Бек виступив з пропозицією входження польського представника
до мандатної комісії [29, s. 240]. Перед засіданням Економічної комісії Ліги Націй міністр дав
завдання польським делегатам максимально
вплинути на рішення комісії щодо надання
доступу до нових сировинних придатків і можливості колонізаційної еміграції для Польщі.
5 жовтня на засіданні Економічної комісії віцеміністр торгівлі та промислів Адам Рос представив колоніальні стремління Польщі, у контексті чого звернув увагу на проблему єврейської меншини [26, s. 91]. Наступного дня на
засіданні політичної комісії Ліги Націй щодо
мандату над Палестиною виступив польський
представник Т. Комарницький. У своєму виступі він запропонував Мадагаскар, як «найкращий терен для єврейської акції осадництва» [39, s. 815-816], однак розглядав й інші території, як можливі для переселення євреїв.
Також Т. Комарницький описав проблему єврейської меншини не тільки у Польщі, а й по
всій Центрально-Східній Європі, що потребує
негайного вирішення.
Друга половина 1930-х років позначилась
активною фазою у втіленні колоніальних устремлінь Польщі. У зв’язку з дискусією на форумі Мандатної комісії Ліги Націй про перерозподіл колоній, польський уряд намагався
максимально скористатись цим й отримати у
перспективі також колоніальний наділ. Після
«ліберійської авантюри» МЗС звернув увагу на
французький Мадагаскар, як можливу територію для переселення польських євреїв.
Слід зауважити, що польський проект виселення євреїв до Мадагаскару не був єдиним.
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Вперше переселити євреїв на африканський
острів запропонував німецький філософ та
орієнталіст Пауль де Лагард у 1885 р. у публікації «Про найближчі обов’язки німецької політики» [42, s. 203]. Після Першої світової війни
у всіх провідних європейських країнах почали
активно обговорювати питання переселення
євреїв до Мадагаскару. Існували британський,
французький, бельгійський, голландський,
німецький і польський проекти виселення [24,
s. 282].
Про початок франко-польських контактів у
контексті колоніальних питань потрібно говорити з 1921 р. Переговори велися між представниками МіКЛ та французьким Інститутом
колоніальної агрономії. Так, Казимир Верхаловський зі своїх розмов з професором Яном
Дибовським1 зазначає: «Професор порушив у
французькому міністерстві питання виділення
для нас частини німецьких колоній. Про мандат і мови не було. Професор запропонував
долучитись до мадагаскарського плану, на що
я відповів негативно, оскільки це французька
колонія» [1, k. 21-23].
У 1928 р. член МіКЛ Казимир Глуховський
писав: «Як відомо всім, Франція порушила сама питання співпраці з Польщею на терені своїх колоній. Знаємо про пропозицію щодо Мадагаскару» [25, s. 27]. Таким чином, переговори
певні велися про спільну співпрацю на Мадагаскарі, але вони не привертали увагу владних
кіл, однак вже у кінці 1920-х років ситуація
змінилася.
Представники МіКЛ продовжували все активніше обговорювати можливість створення
своїх колоній на основі підмандатних французьких територій. Так, у 1930 р. професор економіки Здіслав Людкевич та історик Антоній
Жабко-Потоповіч дали широку характеристику Мадагаскару: детально описано кліматичні
умови, рельєф, найбільш придатні райони для
поселення, побут місцевого населення [35].
Дослідники зазначають: «Від Франції можна
було би отримати доступ до однієї з колоній
таким чином, щоб формально вона контролювалась французами, але з умовою, що поляки
будуть господарями» [35, s. 208]. Далі вказується, що Мадагаскар є найбільш прийнятним
тереном для польської колонізації.
У звіті з діяльності МіКЛ за час від 1 квітня
1932 р. по 1 квітня 1933 р. знаходиться коротка інформація про те, що політичноЯн Дибовський – французький агроном, ботанік і мандрівник польського походження. Засновник Інституту колоніальної агрономії у Парижі. Представник французького Міністерства колоній.
1
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господарська секція колоніального відділу
опрацювала матеріали, які були надані спеціальною комісією після переговорів з Французьким колоніальним інститутом [11, s. 193]. Як
зазначає Т. Бялас, у цьому звіті не подано жодної конкретики щодо франко-польської колоніальної співпраці [11, s. 193]. Швидше за все,
переговори велися стосовно скерування до
Французької Північно-Західної Африки некваліфікованих польських робітників. Про це можна судити з того, що часто дана тематика була предметом обговорення польського консула у Марселі з МіКЛ [3, k. 157]. На цьому намагання МіКЛ нав’язати колоніальну співпрацю з
Францією закінчилися.
Після 1933 р. головним ініціатором відновлення польсько-французьких переговорів щодо колоніального питання стало МЗС Польщі, а
МіКЛ відігравала другорядну роль.
Попри всі старання польського уряду та
МіКЛ імпульс до відновлення польськофранцузьких переговорів дали саме французи.
Так, міністр колоніальних справ Марсель Моутет в інтерв’ю для місцевої газети сказав, що
Франція готова відкрити свої колонії для майбутнього переселення євреїв, а особливо, що
стосується єврейської меншини у ЦентральноСхідній Європі [10, k. 9]. У Польщі, як і громадськість, так і владні кола такі слова сприйняли
з ентузіазмом. Так, польський посол у Парижі
Юліуш Лукашевич у розмові з міністром
зв’язку та інформації Георгом Манделем вказував на можливість польського осадництва
на Мадагаскарі. Питання єврейського виселення розглядалося у контексті перетворення
острова на польську колонію [26, s. 92]. Власне,
з цього моменту потрібно говорити про ширше бачення польським МЗС майбутнього статусу Мадагаскару. Польський уряд намагався
отримати мандат на острів, перетворивши його на свою колонію.
У жовтні 1936 р. представник світового
конгресу євреїв Марек Ярблум провів розмову
з М. Моутетом щодо можливості єврейської
еміграції до французьких колоній, зокрема
Мадагаскару. Генеральний губернатор Мадагаскару Леон Кайла погодився на переселення
декількох єврейських родин, що мало стати
початком еміграційної акції [12, s. 100]. Однак
він вимагав, аби єврейськими переселенцями
займалися фінансово спроможні еміграційні
компанії, оскільки місцевий бюджет не зможе
отримувати значну кількість осадників.
Такі дії французької адміністрації дали можливість Ю. Беку активніше діяти у плані колонізації Мадагаскару. Так, у травні 1937 р. на

острів була відіслана спеціальна місія під керівництвом експерта еміграційних справ Мечислава Богдана Лепецького. Як зазначає сам
М. Лепецький, перед ним стояло завдання визначити придатність острова для майбутньої
колонізації. Далі пише, що «район Айканзінани
міг би підійти для осадництва 7 тис. родин» [32, s. 233]. Кожна родина повинна була
отримати приблизно 30 тис. франків кредиту
на 15 років, що дозволило б розвинути власне
господарство. Однак, першочергова проблема
виникла з фінансуванням самої акції переселення. Польський уряд погодився виділити
25 млн. злотих, але цього не було достатньо.
Надія була на те, що французи допоможуть
фінансово, але це зустріло спротив у громадській думці Франції [29, s. 247].
Тим часом, для заспокоєння атмосфери навколо колонізації Мадагаскару представник
Міністерства колонії Франції зазначив, що
«надії деяких держав на масову евакуацію єврейського населення є цілком безпідставними» [41, s. 6]. Стосовно реакції французьких
владних кіл прослідковується певна незрозумілість. З одної сторони політичні інституції
висунули самі пропозицію заселення їхніх колоній євреями, з іншої – коли поляки запропонували конкретні дії, то французький політикум не дав конкретної відповіді. На нашу думку, причиною цього було те, що польське МЗС
все частіше акцентувало увагу на колоніальних стремліннях щодо Мадагаскару.
Польське МЗС не обмежилось місією
М. Лепецького та його висновками, і відіслало
до Мадагаскару Аркадія Фідлера1. Головним
завданням виправи було написання книги, яка
б пропагувала еміграцію до Мадагаскару [22]
та рапорт з перебування на острові. Також, у
першій половині 1938 р. перебувала на острові
журналістка «Поранного кур’єра» Моніка Закревська, яка залишила звіт для МЗС [12,
s. 104]. Власне, ці три виправи стали основою
для формулювання польського плану заселення Мадагаскару.
Зацікавлення Польщею колоніальними
проблемами, у тому числі планом виселення
євреїв, не могли не викликати реакції на міжнародній арені. Як зазначає Михайло Ярнецький, гітлерівська Німеччина уважно спостерігала за діями поляків на Мадагаскарі, Велика
Аркадій Фідлер – польський мандрівник, журналіст і письменник. Здійснив близько 30 подорожей у різні куточки
світу. Автор багатьох праць, метою яких була пропаганда
переселення частини польського населення в екзотичні
країни Африки та Пд. Америки. Найвідоміші праці: «На Амазонці», «Риби співають в Укаялі», «Ріо-де-Оро», «Острів Робінзона», «Оріноко» й інші.
1
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Британія мала проблеми у Палестині, а африканський острів міг стати можливим вирішенням проблеми, США цікавив польський план,
оскільки там проживала сильна та велика єврейська спільнота [26, s. 95].
До більш конкретних розмов дійшло на переломі 1937-1938 рр. У рапорті торгової ради
при посольстві у Парижі щодо проекту польської колонізації північної частини Мадагаскару від 23 листопада 1937 р. зазначається, що
«Франція готова до тісної співпраці з польським урядом у колонізації Мадагаскару польським елементом» [4, k. 125]. Також у рапорті
вказується, що французьке Міністерство колоній зробить все, аби допомогти максимально у здійсненні польського плану колонізації,
однак він має бути добре підготовленим, щоби
можна було стримувати «атаки французької
громадськості» [4, k. 125]. У зв’язку з антипольською кампанією у французькій пресі
уряд МіКЛ в інструкції до свого співпрацівника
у Парижі К. Ковнацького вказував на максимальну агітаційну роботу, яка б позитивно змальовувала польський план колонізації острова [8, k. 26].
У контексті візиту до Польщі французького
міністра закордонних справ Івона Дельбоса
6 грудня 1937 р. Ю. Бек висунув пропозицію
економічної співпраці у французьких колоніях
і можливість еміграції на ці терени. За кілька
днів до приїзду міністра польський консулярний департамент МЗС підготував основні пропозиції щодо колоніальних прагнень Польщі,
які мав представити Ю. Бек [5, k. 2]. Слід зазначити, що І. Дельбос під часи розмови з
Ю. Беком не відкидав можливості польськофранцузької господарської й економічної
співпраці, однак наголосив на тому, що потрібно відмовитись від пропагування ідеї виселення євреїв на Мадагаскар [5, k. 136].
Такі відповіді І. Дельбоса дали можливість
польському МЗС скерувати русло для майбутньої роботи у колоніальних питаннях. Поперше, французький уряд обіцяв підтримку
Польщі на форумах Ліги Націй щодо перегляду
колоніальних мандатів. По-друге, у такій ситуації Польща могла претендувати на колоніальні наділи рівно як і Німеччина. По-третє,
французи обіцяли широку економічну співпрацю на території своїх колоній [2, k. 23]. Активно про колонізацію Мадагаскару говорили
представники МіКЛ на сторінках власної преси. Тим часом, французька громадськість зустріла масову пропаганду МіКЛ різко негативно й антипольська кампанія у пресі набула
ширших розмахів. До того ж, французький по-
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сол у Варшаві Леон Ноель був противником
надання колоній для Польщі, ще й з французьких підмандатних територій [12, s. 112]. У часі
приготування акції осадництва на Мадагаскарі
Л. Ноель став основним організатором антипольської кампанії у пресі не тільки французькій, а й мадагаскарській. Як зазначає польський дослідник колоніалізму Збіґнєв Буйкевич,
малагасійська преса вимагала від французького уряду цілковитої блокади польських починань, через що МЗС змушене було припинати
підготовку до колонізації Мадагаскару та будьякі розмови з французькими дипломатами
щодо колоніальних прагнень.
1938 р. позначився цілковитим мовчанням
стосовно колонізаційної акції на Мадагаскарі.
Антипольська кампанія у пресі продовжувала
тривати. А. Фідлер зі своїх розмов у МЗС після
повернення з Мадагаскару зазначав, що запал
урядовців щодо колонізації острова поступово
зникав [22, s. 276]. Відділ еміграційної політики консулярного департаменту МЗС вказував:
«Польща розуміє, що колоній у суверенне керівництво нам ніхто не дасть. Тому просить
про надання колонії для переселення. В контексті цього такою можливістю міг би бути
Мадагаскар» [6, k. 1-5].
Навесні 1938 р. польська та німецька преса
писала про те, що вже укладено польськофранцузьку угоду щодо переселення 30 тис.
польських євреїв на о. Мадагаскар. Німецькі
газети твердили, що це питання узгодили міністр закордонних справ Польщі Ю. Бек і
прем’єр-міністр Франції Леон Блюм.
Працівник МЗС Віктор Томір Дриммер,
який займався справою організації еміграції
євреїв із Польщі, згадував: «У 1938 р. я скликав
велику конференцію, на котру запросив усі
єврейські організації. Одностайно всі прийшли
до висновку, що потрібно шукати різних доріг
для єврейської еміграції, котра необхідна» [45,
s. 57]. Наслідком роботи конференції стало
створення
Єврейського
еміграційноколоніального комітету, який профінансував
уряд, надавши 5 млн. злотих.
Ідея про переселення польських євреїв за
межі Польщі була внесена до великої польсько-німецької угоди, з ініціативою укладення
котрої Третій Райх виступив наприкінці
1938 р. Згідно зі спогадами польського посла у
Берліні Юзефа Ліпського, котрий зустрічався
24 жовтня 1938 р. із Йоахімом фон Ріббентропом, «усунення будь-якого тертя» між Польщею та Німеччиною (Gesammtlősung) мало
включати вирішення питання приналежності
Данціґа (Ґданська), створення суходільного
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транспортного коридору до Східної Пруссії,
спільної політики щодо СРСР, а також «співпрацю між Німеччиною та Польщею в справі
колоній та єврейської еміграції з Польщі» [15,
s. 175].
Польський уряд також сподівався, що проблема єврейської еміграції вирішиться на
конференції у м. Евіан, яка відбулася 516 липня 1938 р. Ю. Бек намагався максимально вплинути на дипломатів, щоб тема переговорів не тільки обмежувалась проблемою єврейських біженців з Австрії та Німеччини [9,
k. 42]. Фактично, на конференції головували
представники Великої Британії, які не взяли
до уваги польські пропозиції щодо врегулювання ситуації з єврейськими біженцями та
проблем єврейської еміграції з польських земель. Крім того, Польща навіть не була учасником конференції, що негативно зустрілось
МЗС.
Польська дипломатія повернулася до теми
колонізації Мадагаскару у квітні 1939 р. Так, у
листі посла у Парижі до директора консулярного департаменту у справі колонізації Мадагаскару вказувалось, що французький уряд
намагається розв’язати проблему колонізації
району Айканзіни та мають намір до 1940 р.
приготувати план його заселення [7, k. 46]. Це
дало змогу польському МЗС повернутися до
питання колонізації острова. МЗС дало сигнал
готовності до польсько-французької співпраці
щодо заселення району Айканзіни.
Цього разу французи пішли на співпрацю з
польським урядом, про що свідчить звіт аташе
посольства Польщі у Парижі для МЗС Стефана
Мрожкевича: «Французи зрозуміли, що їм не
вистачає фізично людей для заселення теренів
Мадагаскару (існували навіть проекти переселення в’єтнамських та яванських емігрантів).
Вони погодились здійснити експериментальну переселенську акцію кількістю 100 польських родин» [7, k. 41].
10 червня 1939 р. МЗС видало інструкції
для посольства у Парижі щодо питання колонізації французького острова. Суть її полягала
у пробному заселенні району Анкайзіни, що
мало відбутись протягом двох років [7, k. 38].
Цікаво, що питання єврейського переселення
було виключене з переговорів. З вибухом Другої світової війни інструкція так і не була виконана.
Окремої уваги заслуговує місце колонізації
Мадагаскару на сторінках періодики, яка активно намагалася висвітлити дану тематику.
Вперше про Мадагаскар згадують на сторінках періодики МіКЛ, а саме: місячник «Море»,

«Морські та колоніальні справи» і «Море та
колонії». У 1929 р. член МіКЛ Леон Бульовський, який перебував на острові з метою дослідження умов для можливої колонізації зазначав, що поляки цілком можуть сподіватись на
переселенську акцію, оскільки територія Мадагаскару потребує людського ресурсу [13,
s. 27]. Матеріал цікавий тим, що автор подає
багато фотографій, які розкривають різні галузі життя місцевого населення.
Етнографічні дані й антропологічні описи
подає французький полковник Емануель де
Мартоне у розширеній публікації, яка присвячена дослідженню місцевих племен [16]. Автор
був учасником французької військової місії до
Африки, а у 1929 р. відвідав Варшаву, де й виголосив свій звіт перед представниками Морської і річкової ліги [37, s. 96].
Після 1930 р. друковані органи МіКЛ практично не згадують про Мадагаскар, оскільки
активно проводились переговори щодо можливою колонізації земель у Ліберії й Абіссінії.
До питання заселення Мадагаскару преса повертається у 1937 р. після відвідання Варшави
міністром І. Дельбосом. Активно публікувались звіти М. Лепецького, який перебував на
острові. Так, протягом 1937 р. на сторінках
«Морських та колоніальних справ» і «Моря»
з’являється низка його публікацій. У статті
«Людність Мадагаскару» автор описує етнічне
походження місцевого населення та його звичаї [31, s. 65]. Дещо пізніше у публікації «Столиця Мадагаскару» [33, s. 15-16] М. Лепецький
характеризує історичний розвиток острова,
згадує про малагасійську літературу, описує
саме місто Антананаріву. Власне ці публікації і
стали основою майбутньої книги «Мадагаскар:
країна, люди і колонізація», що вийшла у
1938 р. [32].
Окрім преси МіКЛ слід виділити і низку інших періодичних видань, які цікавились проблемою виселення євреїв на Мадагаскар. Так,
на сторінках «Ранкового кур’єру» з’являється
низка публікацій, присвячених перспективам
еміграції євреїв з Польщі. Автори статей стверджували, що без фінансової підтримки Франції польський проект заселення на Мадагаскар
приречений на фіаско [36, s. 4]. Також, важливу
інформацію несе санаційна «Газета польська»,
яка нейтрально ставилась до проблеми заселення африканського острова. Так, протягом
грудня 1936 р. на шпальтах газети з’являється
цикл статей польського географа проф. Єжи
Лота, який перебував у Мадагаскарі з науковою виправою. Науковець подає характеристику географічних умов острова, описує гос-
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подарство та проблеми комунікації, дає короткий історичний нарис [34].
Більш радикальніші гасла були характерні
для ендецької газети «Варшавський народний
денник». Власне, через низку публікацій газети розпочалася гостра дискусія серед польського суспільства щодо проблеми переселення
євреїв, а саме: «Євреїв на Мадагаскар!» [38, s. 2]
та «Ми зробимо все, аби євреїв заставити до
еміграції» [17, s. 4]. Дані гасла негативно
сприйняла єврейська преса Польщі, зокрема
друкований орган сіоністської групи Ель-Лівот
«Наш огляд» [28, s. 172]. Крім того, на шпальтах газети активно описується процес переговорів між польським і французьким урядами,
автори критикують антисемітські заклики
політичних сил правого спрямування [46, s. 3].
Також, деякі відомості щодо можливості переселення євреїв на Мадагаскар подаються на
сторінках газети львівських євреїв «Хвіля».
Однак, інформація містить оглядовий характер і, здебільшого, автори повідомлень описували польсько-французькі переговори [23,
s. 1].
ВИСНОВКИ. Мадагаскар так і не став тереном, куди поляки намагалися виселити євреїв,
оскільки міжвоєнна Польща не могла конкурувати з колоніальними метрополіями, зокрема Францією. Друга половина 1930-х років
позначилась активною фазою у польськофранцузьких переговорах щодо колонізації
острова. Слід відзначити те, що після 1935 р.
Мадагаскар для польського МЗС починає відігравати значення не тільки території для переселення євреїв, а й можливою колонією для
заселення польським елементом. Попри всі
сподівання польських урядовців і представників МіКЛ, острів зберіг свій статус у складі
Франції. Причини поразки Польщі слід шукати
й у негативному ставлення місцевого та французького населення щодо можливої переселенської акції. Крім того, гостра дискусія виникла й у середині польського суспільства, яке
по-різному сприймало дану проблематику.
Французький уряд відновив переговори з
Польщею у середині 1939 р., однак початок
Другої світової війни зупинив процес перемовин.
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Petrychak Ivan
«Tomorrow on to Madagascar!»: Polish Colonial Plans in the Indian Ocean
The paper is devoted to the analysis of the Polish-French negotiations around the problem of settling the island of
Madagascar by «Jewish element». Attention is focused on several issues: the problem of Jewish emigration from the Polish lands,
the place of Madagascar in the colonial plans of the Polish government and the reaction of Polish society on the possibility of
creating colonies on the African island. In the context of the fact that Madagascar was a French colony, the process of
negotiations between the French and Polish governments, based on archival records of the Polish Ministry of Foreign Affairs,
takes a sazeable place in the paper.
At this stage of the development of Ukrainian science, the Polish-French talks on the colonization of Madagascar have not
been studied at all. Therefore, the main goal of the research is to describe the process of negotiations between France and Poland
on the possible resettlement of Polish citizens of Jewish origin to Madagascar, a description of practical attempts to found Polish
settlements on the island, to retrace the reaction of Polish society on this problem.
Among the Polish researchers it is necessary to mention Zbigniew Bujkiewicz and Mykhailo Yarnetsky, who devoted their
research works to the projects of Polish colonization of Madagascar. Marek Arpad Kovalski, gave a fragmentary overview of the
issue, generally describing Polish-French negotiations. As for Ukrainian researchers, the work of Stepan Kacharaba, devoted to
the emigration of Jews from Eastern Halychyna (Galicia) is worth analyzing. Though the problem of Madagascar Project is not
paid attention in this research, the work is important because it provides the general statistics of Jewish population of Poland.
The important place among the sources on this issue take the memoirs of Arkady Fedler and Mecislav Lepetskyi, who were on
the island with special missions. Also, an informative source is the printed media of various political directions («Gazeta Polska»,
«Rankovyy kuryer», «Varshavskyy narodnyy dennyk»), Jewish newspapers («Nash ohlyad» and «Khvilya») and the press of the
Maritime and Colonial League («More», «Morski ta kolonialni spravy», «More ta Koloniyi»).
Keywords: Polish Ministry of Foreign Affairs, Jewish emigration, Madagascar, Polish-French talks, Maritime and Colonial
League (MCL) (Polish: Liga Morska i Kolonialna), Polish press
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У статті розглядаються відносини Радянського Союзу з арабськими республіканськими режимами на
Близькому Сході у період від XXII з’їзду КПРС до відставки М.С. Хрущова. Крім того, у зазначений період СРСР
робив спроби врегулювання кувейтської, сирійської й єменської криз на свою користь. За 1961-1964 рр. істотно зросло військове, економічне і технічне співробітництво Москви з Каїром, Дамаском, Багдадом і
Саною. Незважаючи на ідеологічні розбіжності з місцевими націоналістичними режимами, Кремль продовжував надавати їм економічно-технічну та військову підтримку. До моменту відставки М.С. Хрущова у
жовтні 1964 р. на Близькому Сході склалися основні контури радянської зовнішньої політики, яких СРСР
дотримувався аж до свого розпаду в 1991 р.
Ключові слова: Близький Схід, Радянський Союз, ОАР, Насер, Ірак, Сирія

Современная война на Ближнем Востоке
имеет под собой немало исторических предпосылок. Одна из них кроется в амбициях Кремля в регионе, которые впервые проявились
после Второй мировой войны в связи с созданием Государства Израиль. Неудача в налаживании связей с еврейской державой подтолкнула СССР на союз с молодым арабским национализмом, который громко заявил о себе в
1952 г. после свержения короля Фарука в Египте. В 1955 г. в отношении Москвы к арабскому национализму происходит коренной поворот. Из-за создания в феврале того же года Багдадского пакта, СССР начал поставлять оружие прогрессистским режимам Египта и Сирии. Во время «горячей фазы» Суэцкого кризиса 1956 г. хрущевское руководство решительно выступило на стороне Каира, пригрозив
вторгшимся на египетскую территорию Израилю, Великобритании и Франции ракетноядерными ударами в случае продолжения агрессии, что в совокупности с твердой позицией США позволило перевести конфликт в фазу
мирного урегулирования. Во время иорданского, сирийского, ливанского и иракского кризисов второй половины 1950-х гг., возникших
на волне подъема панарабизма, Кремль неизменно выступал в защиту арабских националистов от возможных акций западных государств, а также местной консервативной реакции.
Ближневосточный вектор советской внешней политики является достаточно изученным в современной историографии. Советскоарабские отношения становились объектом
изучения
таких
исследователей,
как

А.А. Фурсенко [28],
Е.М. Примаков [20],
А.В. Васильев [4] и др. Однако на сегодняшний
день далеко не все стороны проблемы являются освещенными, особенно относительно
1961-1964 гг. Цель данной статьи состоит в
том, чтобы заполнить некоторые пробелы в
современной историографии. Для этого нам
понадобится осветить политику СССР относительно кувейтского, сирийского и йеменского
кризисов 1961-1962 гг.; поставки вооружений
арабским государствам в указанный период;
экономическое и культурное сотрудничество
между странами.
В отличие от периода 1956-1958 гг., отмеченного целой чередой серьезнейших межгосударственных кризисов на Ближнем Востоке
и вмешательством в них сверхдержав, 19611964 гг. порою характеризуются относительно
спокойными в жизни региона. Во многом это
можно объяснить временным спадом волны
арабского национализма. Однако даже на протяжении этих четырех лет район Восточного
Средиземноморья и Персидского залива потряс ряд пертурбаций, связанных с очередными попытками реализации панарабистских
проектов или их крахом. Наиболее серьезными потрясениями начала 1960-х гг. были кувейтский и сирийский кризисы.
Кувейт попал под власть Великобритании
еще в конце XIX в. В 1914 г. Лондон признал
его «независимым княжеством под британским протекторатом». Однако лишь 19 апреля
1961 г., после длительных переговоров, было
подписано межгосударственное соглашение
об отмене двустороннего договора 1899 г., согласно которому контроль за внешней поли-
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тикой и безопасностью Кувейта находился в
руках Великобритании. 19 июня эмират обрел
политическую независимость. Спустя шесть
дней после провозглашения суверенитета Кувейта глава иракского государства генерал
Абдель Керим Касем на пресс-конференции
заявил о своем намерении «освободить» его
жителей и выдвинул притязания на территорию соседней державы, объявив эмират «неотъемлемой частью Ирака» (иракские претензии на Кувейт имели долгую историю).
В конце июня вопрос о кувейтском кризисе
был поставлен на повестку дня Совета Безопасности ООН. Из-за вето Советского Союза британский проект резолюции, призывающий все
страны соблюдать территориальную целостность и независимость Кувейта, не прошел.
Однако и египетский вариант, содержащий в
себе требование немедленного вывода британских войск, также не набрал необходимого
количества голосов. Соединенные Штаты солидаризовались с мнением англичан и воздержались при голосовании за проект Объединенной Арабской Республики (ОАР) [32,
p. 341].
В отличие от американцев, для Москвы
главной целью в данном кризисе было не сохранение независимости Кувейта, а вытеснение западных стран (в частности, Великобритании) из Ближнего Востока. Именно поэтому
в ходе обсуждения вопроса в Совете Безопасности СССР дважды накладывал вето на принятие Кувейта в состав ООН, не считая новое
государство суверенным [31, p. 251]. Позже
Кремль поддержал египетский вариант резолюции, призывавший к немедленному выводу
английских войск из Кувейта и принятию этой
страны в ООН, что и было впоследствии подтверждено XVI сессией Генеральной Ассамблеи.
Представитель Саудовской Аравии при ООН,
будущий лидер Организации Освобождения
Палестины Ахмед Шукейри, и вовсе предлагал
кувейтскому эмиру побыстрее избавиться от
британского влияния и начать торговлю с
СССР [2, с. 381-382]. Однако последнее было
весьма проблематичным из-за отсутствия дипломатических отношений и ограниченной
структуры экспорта обеих стран.
Ежегодно от экспорта нефти Кувейт получал 400 млн. $ доходов в год [32, p. 334-335] и
был главным поставщиком углеводородов в
страны Запада (по состоянию на 1958 г. Кувейт предоставлял на рынок 57 млн. т, в то
время как Ирак – 35 млн., а Иран – 20 млн. [24,
с. 172]).
Политика Москвы относительно Кувейта

находилась в прямой зависимости от состояния советско-иракских отношений. Пока у
власти находился лояльный Кремлю генерал
А. Касем, Кувейт воспринимался в СССР достаточно прохладно. Но позже, после убийства
лидера Ирака (об этом см. подробнее ниже),
положившему конец посягательствам Багдада
на южного соседа в обозримом будущем, советская позиция несколько смягчилась. Уже
11 марта 1963 г. Советский Союз установил
дипломатические отношения с эмиратом, а
14 мая 1963 г. Кувейт был принят в ООН [32,
p. 540-542].
На XXII съезде КПСС (17-31 октября 1961 г.)
Н.С. Хрущев несколько сместил акценты ближневосточной политики СССР. Так, риторика
относительно иракского диктатора А. Касема
претерпела существенные изменения – основной упор делался на критику его политики;
она оценивалась уже как реакционная, антидемократическая и антикоммунистическая. В
то же время, хоть и давалась умеренноположительная оценка произошедшему накануне распаду ОАР, филиппики против египетского лидера Гамаль Абдель Насера практически сошли на нет [29, с. 38, 47; 30, с. 81-86, 110,
132-135, 265-267, 365-366]. По-видимому, учитывая неудачу создания союза с Ираком, советское руководство пыталось восстановить
прежние отношения с Египтом.
Несмотря на некоторое охлаждение отношений с СССР, в Ираке по-прежнему продолжали работать советские военные специалисты и советники, появившиеся там сразу после
Июльской революции 1958 г. В их числе были
офицеры – специалисты по средствам радиолокации в качестве преподавателей факультета ПВО в техническом колледже, находившегося недалеко от Багдада. В их задачу входило обучение иракских сержантов-техников
работе на радиолокаторе советского производства П-20. Курс обучения был рассчитан на
один год, исходя из 600-700 часов учебного
времени, 50-60% от которого отводилось
практическим занятиям на полигоне. Курсанты занимались изучением конструкции станции, ремонтом, настройками, регулировками,
регламентными работами и ведением боевой
работы на образцах техники в войсках (военной стажировкой). Курсы заканчивались государственным экзаменом с выдачей курсантам
диплома техника по ремонту и эксплуатации
радиолокатора. Кроме преподавательской работы, советским специалистам приходилось
проводить инспекцию работы и технического
состояния локаторов (в это время на боевом
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дежурстве находилось около 10 станций), а
также их ремонт, поскольку иракцы зачастую
не могли самостоятельно справиться с этими
задачами [19, с. 325-326].
На рубеже 1950-х – 1960-х гг. в политической жизни Ирака обострился еще один фактор
– курдский. Весной 1961 г. багдадское правительство запретило курдскую газету «Хабат»,
журналы «Хетаб», «Жин» и «Данге курд» [18].
Летом 1961 г. Демократическая партия Курдистана сумела установить свою политическую
монополию в Курдистане, а среди курдских
племен началось сильное движение, направленное против центральной власти. Курдскому предводителю Мустафе Барзани, прибывшему из СССР в 1958 г., несколько раз предлагали начать вооруженное восстание (в том числе лидер молодежной организации ДПК Джалал Барзани), но он считал, что время для этого еще не пришло. Тем временем А. Касем сосредоточил у границ Курдистана значительные
силы, которые 11 сентября начали вторжение
вглубь страны, сопровождавшееся воздушными бомбардировками [17]. После массового
обстрела Барзанского района началась Вторая
курдо-иракская война (Первая курдо-иракская
война
происходила
в
1943-1945 гг.).
М. Барзани, под руководством которого в тот
момент находился отряд в 600 человек, провозгласил всеобщую добровольную мобилизацию во имя защиты Курдистана [18].
Официально Москва не вмешивалась во
внутригосударственный конфликт, однако,
как и до этого, снабжала курдов оружием. Связным между М. Барзани и Кремлем был сотрудник КГБ Александр Киселев [6]. В то же время, сотрудничая в военной области с правительством А. Касема, СССР был вынужден не
препятствовать силовым акциям против повстанцев. Требовавшие отделения от Ирака курды населяли главным образом труднодоступные горные районы на севере страны. Поэтому основным методом борьбы с ними было
нанесение массированных ударов с воздуха.
Проводились они силами иракских ВВС, укомплектованных самолетами советского производства. Готовили к вылетам эти самолеты
вместе с иракцами советские специалисты.
Наведение бомбардировщиков на цели с помощью локаторов П-20 проводили арабы, но
под пристальным вниманием и с помощью
советских штурманов. Кроме того, на советских специалистов ложились вопросы состояния техники и качества работы расчетов радиолокационной системы [19, с. 350].
В целом же позиция Советского Союза в пе-
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риод начала 1960-х гг. по отношению к курдской проблеме была неоднозначной, колеблясь
в зависимости от отношений с Ираком. Курдская проблема для СССР не являлась приоритетной. Ее разрешение Кремль видел не в качестве одной из внешнеполитических задач, а
исходя из своих военно-политических интересов в ближневосточном регионе в целом [13].
Очевидно, Москва попросту не хотела терять
приобретенные после 1958 г. позиции в стране, и посему на многие нелицеприятные вещи
закрывала глаза.
Государственный
переворот
февраля
1963 г., сопровождавшийся массовыми убийствами коммунистов (по разным данным, от 5
до 10 тыс. человек; еще около 10-20 тыс. арестовано [20, с. 79]) со стороны возглавившей
путч националистической партии «Баас» и
приверженцев опального генерала А. Арефа,
изрядно подорвал столь непросто выстраиваемую в предыдущие годы советско-иракскую
дружбу и сотрудничество. Правительство
СССР открыто осудило действия заговорщиков.
Падение и гибель А. Касема были крупной
неудачей советской политики на Ближнем Востоке, следствием чего стала безальтернативная ориентация Советского Союза на ОАР в
качестве главной опоры своего влияния на
Ближнем Востоке, сохранявшаяся до самой
смерти каирского диктатора в сентябре
1970 г.
В этой ситуации Москва вновь попыталась
разыграть курдскую карту. М. Барзани было
направлено еще больше вооружений и боеприпасов «для защиты своих земель от карательных экспедиций иракской армии». Однако,
по мнению П. Судоплатова, попытки сделать
курдов своими стратегическими союзниками,
чтобы иметь возможность влиять на события
в Ираке, не увенчались успехом [26, с. 89]. Это
можно объяснить советским приоритетом сотрудничества в первую очередь с Багдадом, а
не с курдами. Соответственно, политика СССР
относительно последних всегда пребывала в
прямой зависимости от отношений с иракским правительством.
Советский Союз, который официально не
замечал гонений А. Касема, теперь, когда за
курдов взялся «фашистский режим Баас», развил бурную дипломатическую активность. К
тому же на север Ирака бежали тысячи уцелевших коммунистов, провозгласивших себя
«частью курдской революции». 3 июля 1963 г.
министр иностранных дел СССР А.А. Громыко
вручил послам Ирака, Ирана, Турции и Сирии
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ноту, написанную в угрожающем тоне и предостерегающую другие государства от участия в конфликте и от помощи А. Арефу в войне
с курдами. Позже Москва вынесла курдский
вопрос в ООН с целью прекращения репрессий
Багдада против курдов, что, впрочем, не было
поддержано другими государствами [7].
Тем не менее, от имени высшего политического руководства СССР одному из лидеров
курдского движения Джалалю Талабани было
заявлено, что Москва полностью поддерживает национально-освободительное движение
курдов. В начале 1964 г. Кремль сыграл роль
посредника в переговорах между курдским
руководством и правительством Ирака по мирному урегулированию конфликта. С этой целью агент КГБ Е.М. Примаков посетил курдского лидера М. Барзани в его штабе.
10 февраля 1964 г. иракское правительство и
представители курдского движения подписали соглашение о прекращении огня, что было
встречено советским руководством с глубоким удовлетворением Правительство СССР
послало телеграмму на имя президента Ирака
А. Арефа, в котором прекращение войны на
севере страны расценивалось как важный фактор укрепления единства Иракской Республики и решения курдской проблемы [13].
Еще одним очагом кризиса стала Сирия, где
вызревало недовольство пребыванием в ОАР.
Учитывая разницу уровней экономического
развития двух частей Объединенной Республики и качества жизни населения в них, а также засилье египетских наместников и военных в стране, 28 сентября 1961 г. группа националистически настроенных офицеров совершила в Дамаске антиегипетский государственный переворот, провозгласив восстановление независимости Сирии.
К сирийским событиям конца сентября
1961 г. Советский Союз поначалу отнесся настороженно, официально аргументируя свою
позицию тем, что «еще не известны ни программа, ни намерения нового сирийского правительства, ни отношение к нему народных
масс Сирии» [2, с. 363]. В беседе с послом ОАР
М. Галебом 9 октября Н.С. Хрущев позитивно
высказывался о решении египетского президента не подавлять сирийское восстание и
способствовать принятию восстановленного
государства в ООН с международным признанием дамасского режима, несмотря на моральный и политический ущерб, понесенный
Насером вследствие недавних дезинтеграционных действий Дамаска [2, с. 366].
На самом деле распад Объединенной Араб-

ской Республики был на руку Москве. Выход
Сирии из-под власти Каира означал восстановление еще одного дружественного Москве
ближневосточного режима, к тому же более
слабого, нежели египетский, а значит, и более
зависимого от Кремля. К тому же, в отличие от
Египта, к коммунистам в Сирии относились
более лояльно. Позже, в середине 1960-х гг.
члены сирийской компартии и вовсе вошли в
состав правительства. Официально же советское руководство неоднократно объясняло
свое негативное отношение к ОАР поспешностью и непродуманностью объединения, что
действительно имело место быть.
Характеризуя отношение Тель-Авива к сирийскому мятежу, сотрудники советского посольства в Израиле не могли скрыть своего
раздражения и негодования по поводу радости евреев от снижения влияния Насера [2,
с. 371]. Израильтяне опрометчиво считали, что
новый дамасский режим хоть и не будет менее
антиизраильским, однако точно не таким опасным, как в случае сохранения Сирии в составе
ОАР. Судя по всему, советские дипломаты и
сами разделяли эту точку зрения. Негативным
для СССР также являлся и юнионистский сценарий Сирии с Ираком.
С
новым
сирийским
кабинетом
М. Давалиби представители СССР в основном
обсуждали вопросы распределения вод
р. Иордан и проблему приграничных конфликтов с Израилем. Однако, в отличие от подхода
администрации Дж. Ф. Кеннеди, на трибуне
ООН советская дипломатия занимала проарабскую позицию в подобных вопросах [2, с. 380,
382-383, 396-398, 404-406, 408].
В целом же можно отметить, что, как и в
случае со всеми остальными арабскими кризисами, не разбираясь толком в хитросплетениях идей панарабизма, Москва пребывала в
довольно подвешенном состоянии. Как правило, итогом реализации подобных проектов
было лишь преследование коммунистов и
охлаждение отношений с Советским Союзом.
Опасаясь вмешательства западных держав в
стремительно разворачивающиеся события,
Кремль рефлекторно занимал нейтральную
позицию в межарабских разборках, с довольно
резкой и антизападно направленной официальной риторикой. Наряду с позицией США, это
оказывало тормозящий эффект в неподконтрольных сверхдержавам кризисах. Причем
взаимные усилия Вашингтона и Москвы были
направлены не столько друг на друга, сколько
на сдерживание особо агрессивных ближневосточных акторов, не меняя, однако, общего
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расклада сил в регионе.
Намного более далеко идущим по последствиям, нежели сирийский и кувейтский, явился кризис йеменский. 26 сентября 1962 г., по
уже стандартному для арабов сценарию, группа офицеров во главе с Абдаллой ас-Салялем
свергла власть имама Мухаммеда аль-Бадра,
провозгласив в Сане Йеменскую Арабскую Республику. Как и в случае с Египтом и Ираком,
причиной этому был модернизационный вызов, на который не смог ответить прежний
теократический режим. В итоге и здесь к власти пришли арабские националисты. Почти
сразу после переворота заговорщики обратились за помощью к Насеру, который не заставил себя долго упрашивать. Уже через два дня
после революции в страну начали прибывать
первые египетские войска, численность которых к концу 1964 г. достигла 70-80 тыс. человек [11]. Саудовская Аравия в таком резком
повороте событий усмотрела для себя угрозу [12], став помогать оружием и боеприпасами монархическим повстанцам, почти сразу
выступивших против республиканских сил. В
стране началась гражданская война.
Советский Союз практически сразу встал на
сторону Египта и ЙАР. Признав новый режим
уже 29 сентября, Кремль в связи с «агрессией»
Саудовской Аравии незамедлительно перешел
к оказанию ему военно-технической помощи.
Распоряжением Совета Министров СССР от
12 октября 1962 г. планировалось безвозмездно поставить ЙАР до конца года боеприпасы,
запчасти к ранее поставленному вооружению,
а также обмундирование, медикаменты, продовольствие (на 3 месяца) для армии численностью в 5 тыс. человек. Специальными авиарейсами было решено организовать срочную
отправку
военных
специалистовконсультантов для помощи в организации и
боевой подготовки йеменской армии, ремонта
бронетанковой
техники
и
стрелковоартиллерийского вооружения, а также врачей
и переводчиков [3, с. 146].
Из СССР через Египет осуществлялись крупномасштабные поставки оружия. Советские
летчики, бомбившие места дислокации антиреспубликанских сил, внесли существенный
вклад в борьбу с монархистами. 27 декабря
1962 г. с Саной было подписано двустороннее
Соглашение об экономическом сотрудничестве и торговле. Чуть позже, в 1963 г., было принято решение об организации торгового представительства СССР в ЙАР [15].
В Советском Союзе готовились йеменские
военные кадры. Для переброски советских и
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египетских военнослужащих в Йемен, а также
доставки боеприпасов привлекался личный
состав полка военно-транспортной авиации на
самолетах Ан-12, базировавшегося в Кривом
Роге. Экипажи выполняли «спецзадания за
пределами Родины» с лета 1963 г., летая по
маршруту Кривой Рог – Симферополь – Анкара – Никозия – Каир – Сана. Все полеты из Каира в целях безопасности осуществлялись только ночью. Обычная загрузка самолета Ан-12
составляла от 4 до 12 т боеприпасов или 60-70
человек личного состава. Самолеты имели
опознавательные знаки египетских ВВС. За
выполнение спецзаданий советские экипажи
были награждены египетскими медалями «За
храбрость». Аналогичные медали получили и
советские военные советники, находившиеся
в Йемене при штабе объединенного командования египетско-йеменских войск. На 1963 г. в
Северном Йемене насчитывалось не менее 547
советских военных специалистов [23].
По мере утверждения у власти нового правительства двусторонние связи только укреплялись. Так, 26 сентября 1963 г. состоялось
открытие международного аэропорта Саны
«Ар-Рахаба» («Радушие»), построенного советскими инженерами. 21 марта 1964 г. в ходе
визита в СССР президента ЙАР Абдаллы асСаляля между двумя странами состоялось подписание нового Договора о дружбе и Соглашения об экономическом и техническом сотрудничестве [8].
Таким образом, в отличие от двух предыдущих кризисов, в данной ситуации Советский
Союз не преминул воспользоваться новым
очагом победившего национализма, сразу же
переведя статус отношений с ним в разряд
союзнических. Кремль отправил на помощь
ЙАР оружие и военных советников, параллельно с этим развивая партнерство во многих
других областях. Такой решительности, в немалой степени, способствовал провал московской политики в Ираке, где к тому же в результате переворота февраля 1963 г. пало
просоветское правительство А. Касема. Поэтому Москва после столь серьезной потери искала Багдаду замену по причине неопределенности внешнеполитической ориентации нового
баасистского режима.
Анализируя причины столь резкой и оперативной поддержки Москвой новой власти
при ранее имевшихся неплохих связях с монархическим режимом, стоит отметить и египетский фактор. Во многом такая позиция
Н.С. Хрущева объясняется попыткой окончательно привернуть на свою сторону Насера,
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поддержав его очередную внешнеполитическую авантюру. В условиях краха панарабистского проекта ОАР для этого существовала весьма благоприятная почва [20, с. 103]. С другой
стороны, хрущевское руководство всерьез
опасалось возможности реванша монархистов
под патронатом Саудовской Аравии (союзницы США), что означал бы откат с уже имеющихся позиций в стране на многие годы назад.
Поэтому именно такой подход советского правительства и поспособствовал столь радикальной позиции СССР в кризисе. Однако в итоге
это привело лишь к эскалации конфликта, вылившегося в многолетнюю войну с увязшим в
ней союзником Кремля – Каиром.
В указанный период едва ли не главным
инструментом своего проникновения и закрепления в арабском мире Москва сделала колоссальные оружейные транши1. Основное
внимание, как и раньше, уделялось Египту и
Сирии; однако теперь к ним добавился Ирак.
Денег не жалели, предоставляя этим государствам военные материалы в долг.
Несмотря на масштабное вооружение египетской армии в 1950-е гг., президент Насер
просил о большем. На переговорах он поставил вопрос о снабжении ОАР ракетами среднего радиуса действия, способных нести ядреные боеголовки. Советское руководство, трезво оценив последствия прецедента продажи
носителей оружия массового поражения, запрос отклонило [2, с. 202, 268-269]. Тем не менее, в январе 1961 г. египетские дипломаты,
ссылаясь на возможность создания Израилем
атомной бомбы, уже напрямую прощупывали
почву для возможности получения от СССР
ядерного оружия [2, с. 356-357].
Поставки новой партии МиГов модели 21
были связаны с сооружением Асуанской плотины на р. Нил. Опасаясь, что новая ГЭС может
стать целью израильской авиации, власти ОАР
попросили помочь с усилением ПВО – так в
Египет попали и новейшие перехватчики МиГ21ПФ. Тогда же, в начале 1960-х гг., Насер получил бомбардировщики Ту-16 и военнотранспортные Ан-12, хотя поначалу Москва не
Подробнее о поставках советского оружия в арабские страны см.: Каштанов К.А. Поставки советского оружия и снаряжения в Сирию (1955-1967 гг.) // Дні науки історичного
факультету: Матеріали VI Міжнародної наукової конференції
молодих учених. Вип. IV: у 8-ми част. Ч. 4. Київ: 2013. С. 19-20;
Его же. Поставки советского оружия и снаряжения в Египет
(1957-1967 гг.) // Одіссос. Актуальні проблеми історії, археології та етнології. Одеса: 2014. С. 307-309; Его же. Поставки
советского оружия в Египет и Сирию (1955-1967 гг.): сравнительная характеристика. Белгородский диалог – 2013.
Сборник избр. науч. тр. Междунар. молодёжн. научн. Форума
(г. Белгород, 27-29 марта 2013 г.). Белгород: 2014. С. 89-94.
1

хотела делиться новейшей техникой даже под
предлогом борьбы с йеменскими «контрреволюционерами» (поставки закреплены контрактом июня 1963 г. на рекордную сумму в
500 млн. $) [33, p. 628; 16, с. 159-160; 9; 14];
чуть позже прибыли ракетные комплексы
ПВО С-75 «Двина» [34].
Наиболее щедрыми оказались поставки
бронетехники. Танки Т-34-85 прибывали в
1962-1963 гг., тогда же Египет получил и 130
Т-54, 25 тяжелых ИС-3М и 150 плавающих ПТ76. Как и в предыдущие годы, снабжала советским оружием в 1960-х гг. «арабских друзей» и
Чехословакия – наряду с устаревшими Т-34-85,
350 Т-54 и 150 Т-55; в сумме – более 1000 единиц.
Сирия же, находясь в 1958-1961 гг. в составе Объединенной Арабской Республики, не
могла самостоятельно приобретать военные
материалы у СССР. В этот период советские
поставки можно рассматривать лишь в контексте общеоаровского (по сути – египетского) оружейного экспорта. Так, еще во время
визита в Москву весной 1958 г. президент Насер поставил вопрос о сокращении сумм ежегодных платежей по поставкам вооружения
Сирии в течение 1959-1963 гг. и продление
сроков выплат до 1971 г., на что вскоре было
дано согласие советского правительства [2,
с. 202].
Однако после выхода Сирии из состава ОАР
в сентябре 1961 г. военное сотрудничество с
Советским Союзом возобновилось. После соответствующих переговоров и постановления
Совета министров СССР 27 июня 1962 г. был
заключен контракт о поставках Дамаску в
1962-1964 гг. 40 истребителей Миг-21, 4 учебных самолетов, 46 танков Т-54, 64 БТР-152, 10
зенитно-ракетных дивизионов С-75 с комплектом в 225 ракет, 30 установок ПТУР «Шмель»,
6 катеров, 118 зенитных артиллерийских орудий, 390 радиостанций различного класса,
всякого рода автомобильного, инженерного,
парашютного, химического и т. п. имущества.
Общая стоимость спецтоваров составила около 125 млн. рублей в «экспортных ценах» (при
том, что их большая часть предоставлялась за
2/3 этих самых «цен»). В качестве средства
оплаты Кремль выделил соответствующий
кредит под 2% годовых и погашением в 19651975 гг. (для части имущества давался кредит
с погашением в 1963-1967 гг.) [3, c. 144].
В результате, начиная с января 1957 г., сирийские ВВС пополнились не менее 120 истребителями МиГ-17, 8 транспортными Ил-14 и
учебными Як-11, Як-18, МиГ-15, 15 вертолета-
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ми Ми-1 и Ми-4. В 1958-1964 гг. прибыло 60
новых МиГ-19 [10]. ВМС получили 6 торпедных катеров, а затем – и несколько подводных
лодок [21]. До 1967 г. Москва снабдила Дамаск
около 750 танками Т-34-85 и Т-54, а также 585
бронетранспортерами БТР-152 и БТР-60.
Таким образом, снаряжение, приобретенное в указанное время, составило материально-техническое оснащение египетской и сирийской армий, став одной из главных причин
прогрессирующей гонки вооружений в регионе (что открыто отмечали уже в то время). Советскую «щедрость» можно объяснить как в
общем контексте помощи молодым странам
«третьего
мира»
в
национальноосвободительной борьбе, так и стремлением
кремлевского руководства закрепить свое
влияние в арабских державах, где обосновались «социалистически ориентированные»
прогрессистские режимы.
Канал доставки средств поражения действовал беспрерывно. Точно зафиксировать всю
юридическую документацию (договоры, соглашения, дополнения к ним т. п.) не представляется возможным по причине не только высокого уровня засекреченности, сохраняющегося до сих пор, но и зачастую отсутствием соответствующей письменной фиксации. Как
уже отмечалось выше, решения о поставках
тех или иных видов материалов военного назначения принимались часто в устной форме (в
ходе телефонного разговора, личных просьб и
следовавших за ними немедленных распоряжений, не задокументированных на официальном уровне в силу спешки и секретности).
Аналогичная ситуация складывается и при
подсчете единиц поставленной техники (не
говоря уже о стрелковом вооружении, боеприпасах и т. п.).
Характерно, что, несмотря на перманентные государственные перевороты (лишь в исследуемый период – 1961 г., 1962 г., 1963 г.) и
общую политическую нестабильность Сирии,
уровень советской военной поддержки лишь
возрастал, т. е. в приобретении вооружений от
Москвы просматривается устойчивая долговременная линия, не зависящая от перестановок на дамасском политическом Олимпе.
Оружие продавалось на весьма льготных
условиях с предоставлением долгосрочного
кредита: сам кредит, как правило, не выплачивался, а долги регулярно списывались. В
результате большинство вооружений на сумму около 1,5 млрд. $ [25, с. 46] Насер, как и сирийцы, получил почти бесплатно, что, собственно, было общей особенностью «торговли»
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оружием Советского Союза со странами «третьего мира».
При одинаковой политико-экономической
основе (использование в начале третьих стран
для осуществления сделок; большие объемы
поставок по льготным ценам; выделение кредитов для оплаты вооружений; аренды портов
Александрии, Порт-Саида, Латакии в качестве
оплаты для стоянки и ремонта судов ВМФ
СССР и т. п.) Египет получил гораздо больше
техники, чем Сирия. Кроме объективных экономических возможностей Египта содержать
большую армию, нежели Сирия, это также
можно объяснить тогдашней ставкой Кремля
на режим Насера как главного союзника в регионе.
Кроме поставок вооружений, продолжалось
и экономическое сотрудничество СССР с арабским миром. Завершалось строительство Асуанской ГЭС и других промышленных объектов
в соответствии с договорами 1958-1960 гг. В
мае 1964 г. во время приезда советской делегации на открытие первой очереди Асуанской
плотины Н.С. Хрущев в соответствии с Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 13 мая
вручил Насеру и вице-президенту ОАР, маршалу А.Х. Амеру Золотые звезды Героев Советского Союза с орденами Ленина. Также было
дано согласие на содействие в строительстве
объектов второго пятилетнего плана развития (1965-1970 гг.), в частности, металлургического комбината с проектируемой мощностью 1 млн. т стали в год, завода тяжелого машиностроения, новых ТЭС и ГЭС, для чего выделялся кредит в 252 млн. рублей [27, с. 1-4].
Примечательно, что в Кремле не испытывали
иллюзий относительно реальных экономических возможностей ОАР. Так, Н.С. Хрущев во
время визита простил половину египетского
долга на сумму в 2,5 млрд. $ [28, с. 187].
В то же время Советский Союз развивал сотрудничество и с другими арабскими странами, прежде всего с Сирией. Хотя поначалу переворот 8 марта 1963 г., совершенный в Дамаске под руководством партии Баас, не сразу
встретил одобрение в СССР, что во многом объяснялось жестокими репрессиями против
коммунистов в соседнем Ираке, где в феврале
1963 г. к власти пришел местный филиал Баас.
В какой-то мере на отношение Кремля к новому режиму в Сирии повлияли также разногласия баасистов с Насером, которого в Москве
считали своим главным союзником в арабском мире. Однако осуществляемые Баас меры
по национализации промышленности и банков, строительству новых промышленных об-
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ъектов, которые привели к сосредоточению в
госсекторе Сирии до 65,5% промышленного
производства и внешней торговли, изменили
позицию СССР [1]. Доля СССР в обороте внешней торговли Сирии стала расти, не превышая,
впрочем, 8%. Экспорт советского оборудования в Сирию в 1960-е гг. вырос в несколько
раз [5].
Развивались и культурные связи СССР с
арабским миром. Как свидетельствуют документы Российского государственного архива
новейшей истории, Москва прилагала немалые усилия для создания культурной почвы
своего влияния в Египте: в частности, согласно
подписанному 2 февраля 1963 г. двустороннему плану научного и культурного сотрудничества на 1963-1964 гг., стороны обязывались
провести фестивали фильмов ОАР в СССР и
СССР в ОАР. Несмотря на немалые трудности,
они все же состоялись, однако многие советские киноленты из-за жесткой антикоммунистической цензуры, неделями простаивали на
таможне. Более того, немало бандеролей и посылок с книгами и журналами (лишь за первые 5 месяцев 1963 г. – 210 штук, в т. ч. с арабской художественной литературой) даже возвращалось назад, в то время как с западной
печатной продукцией у египтян подобных
проблем не было [22, л. 265-267]. Имелись случаи, когда советские журналы изымались из
продажи, а их место заполоняли западные с
антисоветской и антикоммунистической риторикой, на что в августе 1963 г. египетскому
министру культуры и национальной ориентации А.К. Хатему жаловался временный поверенный в делах СССР в ОАР П.К. Слюсаренко [22, л. 267-271].
По линии Агентства печати «Новости» в ОАР
издавался ежедневный информационный бюллетень, правда, небольшим тиражом в 250 экземпляров. Кроме того, выходил двухнедельный
иллюстрированный журнал на арабском языке
тиражом в 15 тыс. экземпляров. В других странах Африки и Магриба количество советской
печатной продукции было несопоставимо меньше, чем в Египте [22, л. 43]. На 1963 г. в ОАР
уже действовали постоянные корреспонденты
«Правды», «Известий», «Комсомольской правды», ТАСС, от радио и телевидения [22, л. 44-45].
Корреспондентами советской прессы широко освещался визит Н.С. Хрущева в ОАР. Весь
май 1964 г. ведущие периодические издания
СССР были заняты в основном репортажами
об этом триумфе советско-египетской дружбы. Особенно это касается газеты «Известия»,
где подробно и с иллюстрациями излагались

экскурсии и переговоры высокой делегации с
руководством ОАР; описывались достижения
египетской промышленности; детально освещалась советская помощь Объединенной Республике и т. д.1
Однако в целом, характеризуя культурную
политику СССР, советские дипломаты и сотрудники Международного отдела ЦК КПСС отмечали явное несоответствие размеров экономической помощи ОАР и пропагандистской
работы в ней. То же самое касалось остальных
стран Ближнего Востока. Консультант международного отдела журнала «Коммунист»
Ю. Щировский в записке ЦК КПСС указывал,
что продукция Советского Союза является явно устаревшей даже в сравнении с разнообразными китайскими материалами, которые
вытесняют советскую печать, обновления которой настойчиво просили даже местные коммунисты. В отличие от московских книг и
журналов, КНР имела несравненно больший
ассортимент продукции на злободневную тематику и на разных языках. Советская же печать являлась устаревшей и немногочисленной [22, л. 61-66, 119].
Еще большим было отставание от западных держав. Например, практически вся научно-техническая литература в Египте была на
английском, французском и немецком языках.
Американцы также имели в Каире свою библиотеку, чего не было у СССР. На создание же
местных образовательных учреждений для
подготовки арабских кадров Москва выделила
лишь 3,5 млн. рублей, что являлось примерно
0,7% от суммы всех советских кредитов, выданных Насеру до этого. С 1959 г. они подготовили порядка 5000 квалифицированных рабочих. На 1963 г. в советских учебных центрах
обучалось уже 4950 человек, и ежегодный выпуск в перспективе должен был увеличиться
до 6000 человек [22, л. 119-121]. Еще в 1960 г. с
целью подготовки просоветски настроенных
кадров из стран третьего мира в Москве был
открыт Университет дружбы народов имени
Патриса Лумумбы. Университет предоставлял
возможность получить высшее образование
молодёжи из малообеспеченных семей.
В сравнении с Советским Союзом, США и
ФРГ сделали ставки на местные высшие учебные заведения (самые влиятельными из которых были американские университеты в
Бейруте и Каире), отправив в ОАР десятки
профессоров с соответствующим финанси-

См. подробнее : Известия, 11 мая 1964, № 111 (14581) – 25
мая 1964, № 123 (14593).
1

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
рованием [22, л. 122-124].
Для преодоления такого дисбаланса и отставания советник по экономическим вопросам
посольства СССР в ОАР И. Кулев рекомендовал
ЦК КПСС увеличить экспорт необходимой литературы на английском, французском и арабском языках; создать больше учебных
центров; обеспечить условия для обучения в
них представителей низших слоев населения;
организовать должное обучение молодых
египтян в самом СССР. Для реализации вышеперечисленного требовалось перестроить деятельность соответствующих госорганов, а
также организовать «Дома техники» в качестве пропаганды первенства советского государства в области технологий [22, л. 124-126].
Таким образом, в указанный период продолжало развиваться всестороннее сотрудничество Советского Союза с арабскими государствами Ближнего Востока – ОАР, Сирией, Ираком, Йеменом. Несмотря на идеологические
разногласия с националистическими режимами, Кремль продолжал оказывать им экономическо-техническую и военную поддержку.
Во время трех региональных кризисов Москва
по-прежнему пыталась устранить западное
влияние в регионе, либо же поддержать местных националистов. К моменту отставки
Н.С. Хрущева на Ближнем Востоке сложились
основные контуры советской внешней политики, которых СССР придерживался вплоть до
своего распада в 1991 г.
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Kashtanov Kyrylo
Arabic Vector of the Middle East Policy of the USSR in 1961-1964
The paper deals with the relations of the Soviet Union with the Arab republican regimes in the Middle East from the XXII
Congress of the CPSU to the resignation of M.S. Khrushchev.
The Middle East vector of Soviet foreign policy is sufficiently studied in modern historiography. Soviet-Arab relations became
the object of study of such researchers as O.O. Fursenko, Y.M. Prymakov, O.V. Vasyliev and others. However, as of today, far from
all aspects of the problem are sufficiently researched, especially concerning 1961-1964 years. The purpose of this paper is to fill
certain gaps in contemporary historiography. To do this, we will need to have a good look at the policy of the USSR regarding the
Kuwait, Syria and Yemen crises of 1961-1962 years; the supply of arms to the Arab states during the reporting period; economic
and cultural cooperation between countries.
By the beginning of 1961, the Soviet Union managed to establish solid relationships and cooperation with such Middle East
countries as the UAE and Iraq. Observing certain changes in relations with Cairo and Baghdad, at the XXII Congress of the CPSU
(October 17-31, 1961), M.S. Khrushchev somewhat shifted the priorities of the USSR Middle East policy. Thus, the rhetoric
concerning the Iraq dictator A. Qasim changed significantly – the main emphasis was on criticizing his policies; it was already
assessed as reactionary, anti-democratic and anti-communist. At the same time, though a moderately positive assessment of the
disintegration of the UAE was given, the philippics against the Egyptian leader G. Nasser were almost stopped. Apparently,
because of the failure to forge an alliance with Iraq, the Soviet leadership sought to restore its former relations with Egypt.
Unlike the period of 1956-1958 years, marked by a number of serious international crises in the Middle East with the
interference of superpowers, 1961-1964 years were often characterized as relatively calm in the life of the region. Partially that
could be explained by the temporary decline of Arab nationalism. However, even over those four years the region of the Eastern
Mediterranean and Persian Gulf was struck by several perturbations related to the regular attempts to implement pan-Arab projects
or their collapse. During that period, the USSR made attempts to settle the Kuwait, Syria and Yemen crises in their favor. During
those three regional crises, Moscow was still trying to eliminate Western influence in the region and/or support local nationalists.
In 1961-1964 years, military, economic and technical cooperation between Moscow and Cairo, Damascus, Baghdad and
Sanaa significantly increased. Despite the ideological disagreements with the local nationalist regimes, the Kremlin continued to
provide them with economic, technical and military support. During the mentioned period, the all-round cooperation of the
Soviet Union with the Arab states of the Middle East – the UAE, Syria, Iraq, Yemen continued to develop.
Cultural ties of the USSR with the Arab world were also developed. According to the documents of the Russian State Archive
of Contemporary History, Moscow made considerable efforts to create the cultural background for its influence in Egypt.
However, in general, while characterizing the cultural policy of the USSR, Soviet diplomats and employees of the International
Department of the Central Committee of the CPSU noted the overt disparity between the amount of economic assistance to the
UAE and propagandist work in it. The same was true of other countries of the Middle East.
By the time of the resignation of M.S. Khrushchev in October 1964, the main outlines of the Soviet foreign policy in the Middle
East had been formed, and the USSR followed them until its disintegration in 1991.
Keywords: Middle East, Soviet Union, the UAE, Nasser, Iraq, Syria
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У статті розглядається взаємовплив антропологічних та історичних досліджень в історіографії історії східних слов’ян і, зокрема, сіверян. Проаналізовано накопичення антропологічних досліджень остеологічних матеріалів, які вважалися на певних етапах сіверянськими. Показаний розвиток уявлень про місце сіверян у масиві антропологічних артефактів Подніпров’я. Встановлено наявність певної залежності
підходів до антропологічних досліджень, а, в результаті, і тих висновків, до яких приходили їх автори, від
провідної в історіографії позиції щодо територіальних кордонів східнослов’янських племен.
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Днепровские северяне оставили по себе
немного остеологического материала, что связано с характером их погребального обряда,
основу которого на протяжении длительного
времени составляло трупосожжение. Наши
представления об антропологическом облике
северян почерпнуты из артефактов того небольшого отрезка времени, когда северяне уже
начали адаптироваться к христианским традициям и перешли к трупоположению своих
усопших соплеменников, но еще не смешались
с другими племенами Руси и не образовали
новую этническую идентичность – население
Северской земли. Однако даже этот немногочисленный материал неоднократно перегруппировывался и «перекраивался» в процессе
его изучения под влиянием тех представлений, которые царили в историографии истории восточнославянских племен. В связи с
этим есть необходимость рассмотреть процесс
развития представлений об антропологическом облике северян в историографии.
Начало накопления остеологических данных восточных славян, а в их числе и северян,
относится к 70-80 гг. XIX в. Тогда же были проведены первые антропологические исследования. В частности, анализом антропологиче-

ской информации черниговских курганов, которые тогда еще воспринимались как северянские, занимался основатель восточноевропейской антропологии А.П. Богданов [4, с. 350361]. Славянским признаком он считал брахицефалию и на основании этого причислил северян, с характерной для них долихоцефалией,
к неславянскому населению [5, с. 360-361; 6,
с. 182-190]. В 30-х гг. XX в. к проблеме антропологии кривичей, вятичей и северян обратился
советский антрополог В.В. Бунак, впервые указавший на возможную неоднородность расового состава восточных славян, а также на
роль восточно-средиземноморских элементов
в сложении их антропологического типа. Присовокупив к краниологическим сведениям
Днепровского
Левобережья,
собранным
А.П. Богдановым, отдельные черепа из могильников бассейна Нижней Десны, В.В. Бунак
выделил из славянского массива отдельную
«северянскую» группу, состоявший из 41 черепа [26, с. 273-310; 25, с. 441-503]. В 30–40х гг. XX в. исследованиями в области антропологии славян Беларуси и Украины занимался
Г.Ф. Дебец [9]. На основе новых и накопленных
предшественниками краниологических материалов, он впервые установил различия в ши-
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рине лица и степени массивности черепа средневекового славянского населения территории Украины. Все краниологические материалы курганов Днепровского Левобережья были
отнесены им в северянскую группу.
В 1946 г. был опубликован труд
Т.А. Трофимовой [23, с. 91-136], оказавший
значительное влияние на дальнейшее развитие антропологических исследований восточных славян [2, с. 3-4]. Основываясь на мнении
Б.А. Рыбакова о границах северян (в то время
его новые взгляды были озвучены им в докладе 1943 г.), Т.А. Трофимова отделила курганные черепа Чернигова и Переяславля от
северян, и отнесла их к отдельным группам
полян (поляне черниговские и переяславские),
сократив таким образом северянскую серию
на половину и увеличив полянскую в несколько раз [См. об этом: 1, с. 94; 2, с. 60]. В краниологических материалах Днепровского Левобережья она выделила два доминантных морфотипа, распространение которых, впрочем,
не совпало с выбранным делением территории Левобережья на племена: к долихокранному узколицему европеоидному типу были
отнесены группы северян, вятичей, кривичей
и полян переяславских, а к мезодолихокранному узколицему морфотипу – полян черниговских. Среди северян она выделила Любенскую, Липлявскую, Суджанскую и Обоянскую
группы, а также высказала мнение о морфологическом своеобразии северян Обоянской
группы по сравнению с Суджанской.
В третьей четверти XX в. новые методы к
изучению кранеологических материалов, значительно пополненных в результате многочисленных раскопок на славянских памятниках,
применили Т.И. Алексеева и В.П. Алексеев [3,
с. 248-255; 2; 1]. Вслед за Т.А. Трофимовой они
отнесли черепа из курганов черниговской и
переяславской групп к полянам, опираясь на
мнение Б.А. Рыбакова о полянской принадлежности этих городов [2, с. 31, 56; 1, с. 189-190].
Если еще в труде В.П. Алексеева (1969 г.) материалы Шестовицкого могильника рассматривались как северянские (хотя и с указанием на
наличие мнения о их неславянской принадлежности), то в труде Т.И. Алексеевой (1973 г.)
этот памятник рассматривался уже как германский [1, с. 194; 2, с. 267].
Главными задачами, которые поставил перед собой В.П. Алексеев, были поиски генетических связей между средневековым и современным населением Восточной Европы, а также отличий восточнославянской ветви от
других славянских ветвей и германцев. В свя-

зи с этим, тема истории северян была затронута им косвенно и не глубоко. Некоторый
интерес представляют для нас выводы этого
исследователя о ведущей роли древлян в формировании антропологического типа украинского народа [1, с. 194-195], что может указывать на потерю генетической связи между населением современного и средневекового
Днепровского Левобережья.
В базу исследования Т.И. Алексеевой вошло
1506 славянских черепов, дополненных ранее
опубликованными данными о материалах из
утраченных во время Второй мировой войны
коллекций [2, с. 20]. Отличительной от предшествующих исследований чертой являлось
введение в базу большого числа материалов,
почерпнутых из сельских могильников, что
было связано с открытиями археологами
множества неукрепленных поселений во второй половине XX в. В группу северянских материалов вошло 54 черепа (22 мужских и 32
женских) [2, с. 30]. В результате сравнения черепов полян и северян, Т.И. Алексеева пришла
к выводу, что их краниологические характеристики «в значительной мере» совпадают, но
северяне отличаются выраженной долихокранией (преобладанием продольного диаметра черепа над поперечным) и более узким, по
сравнению с полянами, лицом [2, с. 60]. Внутри
«полянской» группы исследовательница выделила некоторые отличия киевских полян от
черниговских и переяславских – поляне правобережья Днепра имели более широкие лица,
чем поляне левобережья [2, с. 59-60]. Исследовательница также обратила внимание на схожесть северянской антропологической комбинации с раннеславянским длинноголовым и
узколицым типом черепа, выделенным
В.В. Седовым для территории раннеславянских городищ второй половины I тысячелетия
до н. э. и первых столетий н. э. в бассейне верхнего течения Днепра [22, с. 12-14].
В 60-80-е гг. XX в. антропологическими
изысканиями средневекового Поднепровья
занимались В.Д. Дяченко и П.М. Покас [11; 10,
с. 151-167; 12, с. 4-26; 16, с. 94-98; 17, с. 118]. В
частности, ими изучались материалы 35 погребений, открытых О.В. Сухобоковым во время
раскопок могильника у с. Каменное на Среднем Псле. Исследователи сделали вывод о
близости этих материалов к тем группам, которые в антропологической литературе представлены как «северянская» и «южные поляне
Левобережья» [13, с. 320]. Отдельно изучались
П.М. Покасом скелеты из курганных (XI-XII вв.)
и грунтовых (XII-XIII вв.) могильников, откры-

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
тых около с. Зеленый Гай (р. Псел, Сумская область). По его мнению, население, которому
принадлежали указанные могильники, были
морфологически близки к «северянской» серии. Сходство материалов двух могильников
позволило П.М. Покасу сделать вывод о том,
что изменение обряда захоронения не было
связано со сменой населения [16, с. 94-98]. Еще
одно исследование того же автора коснулось
Среднего Подесенья. Материалы этого региона П.М. Покас разделил на три группы по принадлежности к городскому (2 могильника) и
сельскому (8 могильников) населению, а также к дружинной прослойке (4 могильника).
Анализ материалов показал: неоднородность
городского материала и сравнительную однородность сельского; некоторые отличия между группами городского и сельского населения (последняя «более длинноголова, узко- и
высоколица, горизонтальная профилировка
на черепах более резкая» [17, с. 123]), что антрополог связал с неоднородностью горожан;
черепа мужчин дружинных могильников типологически близки к городским, а женские –
к женским сельским [17, с. 122-126].
В 80-х гг. XX в. антропологией средневековых восточных славян занимался литовский
исследователь Г.А. Чеснис. Результаты проведенного им анализа показали сходство населения восточнославянских территорий. Однако в отдельные кластеры им были выделены:
северяне и радимичи; поляне; словене новгородские. Кластер северян и радимичей оказался, по его мнению, близким к могильникам
балто-славянского пограничья [25, с. 47-58].
В 90-х гг. антрополог А.А. Мовсесян, сравнивая среднеднепровские материалы с общими
восточнославянскими, отметила родство всех
славянских групп, но, в то же время, указала на
некоторую статистическую отдаленность от
общего восточнославянского массива северян,
радимичей и дреговичей [15, с. 31-46].
Одонтологические материалы из Среднего
Поднепровья попадали в круг интересов латышской исследовательницы Р.У. Гравере [7,
с. 205-219; 8, с. 80-94]. Как и в случае с краниологическими данными, одонтологический материал средневековых восточных славян оказался неоднородным как в целом, так и в пределах отдельных племен. Северяне в ее анализе были представлены материалами из могильника около с. Липового, а черниговские
одонтологические данные, наряду с киевскими, рассмотрены в рамках полянской группы.
Несмотря на наличие определенных сходств
(среднеевропейский одонтологический тип,
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схожий с материалами могильника Груцзно в
Польше), Р.У. Гравере отмечает наличие «сравнительно четких различий» между данными
полян и северян. В частности, отличительной
чертой северян с. Липового является повышенный удельный вес восточных признаков,
что позволило выделить особый степной вариант среднеевропейского одонтологического
типа. Наличие восточных влияний Р.У. Гравере
объяснила последствиями контактов северян
с представителями салтово-маяцкой культуры, поскольку в материалах с. Липового «почти полностью» представлен салтово-маяцкий
одонтологический комплекс. Схожий одонтологический компонент наблюдается и в «полянском»
материале
могильника
с. Казаровичи (Правобережное Поднепровье),
что могло быть следствием переселения сюда
части северян или подчиненных Хазарскому
каганату племен, память о которых отразилась в названии населенного пункта. Ссылаясь
на мнение В.В. Седова о сложении северян в
результате взаимодействия славян роменской
культуры с местным субстратом, Р.У. Гравере
пришла к выводу, что этим субстратом, обусловившим формирование степного варианта
среднеевропейского одонтологического типа
у северян, были кочевые племена салтовомаяцкой культуры [8, с. 207, 210, 211].
С середины первого десятилетия XXI в. антропологическими исследованиями Среднего
Поднепровья
начала
заниматься
Т.А. Рудич [19, с. 420-424; 20, с. 52-54; 18, с. 96103; 21]. Базу ее исследования составили двадцать пять краниологических серий правобережья и левобережья Среднего Поднепровья.
В группу долихокранных среднелицых форм
(характерный для территорий северян, радимичей, дреговичей и смоленских кривичей)
было отнесено 11 серий, 9 из которых происходят с левого берега Днепра. Проанализированные Т.А. Рудич антропологические материалы из раскопок древнерусского грунтового
могильника (втор. пол. XI – начало XIII в.) на
окраине Переяслав-Хмельницкого (раскопки
2004-2007 гг.), показали большее сходство с
сериями северян, а также с другими сериями
«полян переяславских», чем с сериями правобережных славян. Необходимо отметить, что
проанализированные Т.А. Рудич антропологические
материалы
из
раскопок
на
ул. Паторжинского, 14 (Киев), также дали результат, близкий к северянским, что исследовательница объяснила компактным проживанием в Киеве (прихожане одной церкви) выходцев из северянских земель. Общие резуль-

116

ЕМІНАК

таты исследования еще раз подтвердили выдвигавшиеся ранее мнения о разнообразии антропологических морфотипов в Среднем Поднепровье и отсутствии антропологической
унификации населения Руси. Это касалось и
переселенцев, которые предпочитали селиться компактно, не смешиваясь с местными жителями (или же старались хоронить своих
усопших на одном кладбище) [21, с. 77-144,
219-221].
Таким образом, в антропологических исследованиях северян наблюдается ряд проблем. Главная из них – малочисленность материала периода ингумации, и его полного отсутствия для периода трупосожжения [17,
с. 126; 21, с. 219 и др.]. Скупость антропологического материала ограничивает возможности
его полноценного анализа и зачастую приводит антропологов к взаимоисключающим результатам. К примеру, Г.А. Чеснис находил
сходство северян с балтами [25, с. 47-58], а
Р.У. Гравере с кочевыми племенами Хазарского каганата [8, с. 207, 210, 211]. Другой, не менее важной, проблемой является элемент предвзятости в антропологических исследованиях, поскольку в большинстве из них анализируемый материал классифицировался по принадлежности территории, на которой он был
найден, к летописным племенам, в соответствии с теми их границами и хронологией, которые на момент проведения антропологического анализа были общеприняты в историографии, несмотря на высокую степень условности и динамичности этих характеристик. Это
приводило к тому, что одни и те же материалы
рассматривались в разные периоды, как принадлежавшие к разным этническим группам.
К тому же, условность датировки многих могильников привела к тому, что артефакты рассматривались как принадлежащие к определенным племенам, несмотря на то, что в то
время эти племена уже могли не существовать. Так, еще В.Д. Дяченко и П.М. Покас обратили внимание, что краниологическую группу, которая во многих антропологических исследованиях фигурировала как «северянская»,
правильнее называть «потомками северян», а
не северянами [13, с. 320]. Группы черниговских и переяславских антропологических материалов рассматривались сначала как северянские, однако, с изменением в историографии
представлений о территории северян, начали
рассматриваться как полянские. В этом отношении интересны наблюдения А.К. Зайцева,
который, проанализировав накопленные антропологами и археологами знания, пришел к

выводу, что западная территория северян рано вошла в состав Руси и приняла «полянский» этнографический облик [14, с. 66], что
могло бы объяснить полянский облик культуры западной территории северян, но при этом
антропологическую близость ее населения к
северянскому морфотипу.
В соответствии с вышесказанным, можно
заключить, что во взаимодействии антропологии с историографией истории северян последняя в большей степени оказала влияние на
ход развития первой, поскольку антропологи
зачастую начинали свои исследования с предварительного определения групп и границ
своего материала в соответствии с главенствующей на данный момент точкой зрения в
историографии. Непредвзятый подход, основанный исключительно на материале и его
географической, а не племенной принадлежности, на наш взгляд, мог бы привести к более
точным результатам антропологических исследований, способным влиять на представления об истории северян, а не отталкиваться от
них. Согласно с развивающимся в актуальной
историографии подходом исторической деконструкции [28], накопленные антропологические данные требуют новой ревизии и анализа, освобожденного от авторской интенциональности и зависимости от гипотез, сформировавшихся в других дисциплинах. Такой подход
позволил бы постепенно наращивать и углублять информацию об антропологическом облике восточных славян, путем формирования
прочной основы данных, способных меняться
посредством развития новых методов антропологических исследований, а не изменчивых
парадигм историографии.
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Kyrychenko Мaksym
Anthropological Studies in the History of the Severians Historiography
The paper deals with the mutual influence of anthropological and historical studies in the historiography of the history of the
East Slavs and, in particular, the Severians. The accumulation of anthropological studies of osteological artifacts, which at
certain stages considered to belong to the Severians, is analyzed. The development of the ideas about the place of the Severians in
the array of anthropological materials of the middle Dnieper Ukraine is analyzed. A certain dependence of approaches to
anthropological research, and as a result of those conclusions to which their authors came, on the position prevailing in
historiography concerning the territorial boundaries of the East Slavic tribes was established.
The main problems of anthropological research of the Severians are: small number of osteological material; relativity of
some burial grounds dating; the systematization of accumulated material about ethnic groups in accordance with the linkage of
the place where the material was found to the territory of the chronicle tribes approved in historical works. The latter led to the
fact that the same materials were considered in different periods, as belonging to different tribes. Thus, groups of Chernihiv and
Pereiaslav anthropological materials were first considered as the Severians, however, after the change in the historiography of
conception about the territory of the Severians, they began to be regarded as belonging to Polans.
The conditional character of burial grounds dating led to the fact that some materials were considered as belonging to
certain East Slavic tribes, despite the fact that at that time those tribes could no longer exist.
The literature on the history of the Severians to a greater extent influenced the conclusions of anthropologists, since they
often began their studies with a preliminary definition of the groups and boundaries of their material in accordance with the
point of view prevailing in historiography about the territorial boundaries of the tribes.
Keywords: historiography, anthropology, East Slavs, the Severians
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Стаття присвячена проблемам походження Б. Хмельницького, його життєвому шляху до 1648 р., які
не могли не стати об’єктом дослідницької уваги та концептуалізації у сучасній українській історіографії.
Адже це невід’ємний компонент його образу, який значною мірою впливає на інтерпретації політичних
концепцій і різних напрямів діяльності гетьмана, зрештою, на визначення його ролі в історії.
Ключові слова: Богдан Хмельницький, козацтво, українські історики, сучасна українська історіографія,
джерельна база

Серед визначних діячів ранньомодерної
української історії не так легко знайти постать, яку можна було б поставити поруч із Богданом Хмельницьким за розмахом інтересу до
неї в Україні та за її межами. Тектонічні зрушення у Східній Європі, пов’язані з активною
військовою, політичною, державотворчою діяльністю гетьмана у середині XVII ст., зробили
свою справу. Несподіване для всіх переростання, здавалося б, звичайного козацького повстання під проводом Б. Хмельницького в українську Національно-визвольну війну, яка підірвала розклад сил у регіоні та привела до появи
нової геополітичної архітектури, забезпечила
першому гетьманові України стійкий інтерес
не тільки серед істориків, але й у середовищі
політиків, публіцистів, літераторів.
У цій статті автор ставить за мету охарактеризувати напрацювання сучасних українських науковців стосовно проблеми походження
Б. Хмельницького та його діяльності до 1648 р.
Незважаючи на вузькість джерельної бази
(останню так і не вдалося розширити), комплекс питань, пов’язаних із походженням,
освітою, родинним життям, вдачею Б. Хмельницького, приковували куди більшу увагу в
сучасній українській історіографії, ніж у польській і російській. Українська історіографічна
традиція давала для цього вагомі підстави, а
поява наприкінці 1980-х рр. монографії польського історика Я. Качмарчика (у ній зроблено
плідну спробу відфільтрувати прийнятну версію з тих, що висували в історіографії) створювала додаткові виклики та можливості для
концептуалізації.
В Україні з приводу порушених у цьому підрозділі питань, висловилися щонайперше всі,
хто вдавався до представлення цілісного обра-

зу Б. Хмельницького, а також автори більшості
загальних історій України та науковопопулярних праць. Згодом з’явилася і концептуальна стаття про клан Хмельницьких (автор
– Я. Дашкевич). Крім того, до невибагливого
коментування теми долучилися десятки авторів, які переслідували мабуть не дослідницьку
мету, а найвірогідніше тільки публікаторську.
У концептуальному плані серед українських істориків не спостерігається особливих
розбіжностей. Навіть антагоністи зійшлися на
однотипному поданні цієї проблематики. Не
відбувалося навіть зіставлення наявних в історіографічній традиції версій походження
гетьмана, як це зробив, наприклад, у Польщі
Я. Качмарчик [10, с. 10-17]. В основі інтерпретаційної моделі лежить візія І. Крип’якевича,
узагальнено представлена у його монографії
«Богдан Хмельницький». Майбутній гетьман
однозначно потрактований як дрібний шляхтич за походженням (із середовища дрібної
шляхти Перемиської землі). Консенсусним є
теза про те, що рід Хмельницьких належав до
герба
«Абданк» [23,
с. 317].
Сумніви
Я. Качмарчика [10, с. 13] залишилися в українській історіографії прокоментованими.
Констатується неможливість точно визначити дату та місце народження гетьмана. Домінує думка І. Крип’якевича, що найбільш імовірно Б. Хмельницький народився у Чигирині
27 грудня 1595 р. [8, с. 109]. Хоча й висловлювалися версії про Черкаси та Суботів [15, с. 87],
а про день народження – 2 листопада (зважаючи на подвійне ім’я імені БогданЗиновій) [11, с. 46-47]. Це відображає загальну
тенденцію, притаманну і польській, і російській історіографіям. Зауваги О. Гриценка [5,
с. 14], що українським дослідникам так і не
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вдалося достеменно з’ясувати місце народження гетьмана, видаються невмотивованими. Актуалізована джерельна база не дозволяє
це зробити, а можливість віднайдення потрібних джерел потрапляє у глухий кут.
Проте завдяки Я. Дашкевичу в 1996 р. українським історикам вдалося сказати свіже слово
про Богданового батька, його соціальне походження та долю. Звернувши увагу на введену
до наукового вжитку Б. Возницьким ще у
1970 р. протестацію руського воєводи
І. Даниловича, Я. Дашкевич остаточно розвіяв
сумніви щодо шляхетства Михайла Хмельницького, оскільки з’ясував, що у листопаді
1627 р. йшлося про викуп «шляхетного» Михайла Хмельницького (названого у документі
Хмелецьким) за 500 дукатів [8, с. 109].
Варто, однак, констатувати, що уже на рівні
з’ясування власне статичної інформації про
походження Б. Хмельницького фіксуємо супротивні думки декого з тих, хто брався коментувати проблему. Зокрема, Л. Дехтярьова,
прагнучи пояснити ймовірне позбавлення
Михайла Хмельницького шляхетства, стверджує, що причиною стало одруження на козачці [9, с. 15]. З тим, що «шлюб із козачкою…
формально понизив його (Михайла Хмельницького. – Авт.) статус до соціального стану
дружини» погоджується і Н. Бойко [2, с. 66].
Проте, Другий Литовський Статут, який регулював правовідносини у тогочасній Україні,
тлумачить цю ситуацію з точністю до навпаки:
стаття 16 розділу І проголошує, що чоловікшляхтич ошляхетнює дружину-нешляхтянку
та дітей від цього шлюбу [22, с. 284].
Стосовно освіти Б. Хмельницького, то сучасні українські історики не є оригінальними
та вибирають із версій, які досі перебували в
історіографічному
обігові.
В. Смолій
і
В. Степанков
дотримуються
поглядів
І. Крип’якевича (та оперують його аргументами), що спершу Богдан навчався у школі при
одному з київських монастирів, а згодом – в
єзуїтському колегіумі у Львові чи Ярославі [21,
с. 58-59]. Аналогічного підходу дотримуються
О. Апанович [1, с. 152] та Ю. Мицик [14, с. 120].
Натомість
Я. Дашкевич [8,
с. 109]
та
Н. Яковенко [23, с. 314] оминають можливість
навчання Богдана у православних школах і
пишуть лише про освіту, здобуту у Львівському чи Ярославському єзуїтському колегіумі.
Я. Дашкевич знову ж таки висловив слушну
думку, що варто «шукати слідів Богдана у звітних матеріалах колегій, які, треба думати,
зберігаються в центральному архіві Єзуїтського ордену – бо колегії були зобов’язані щоріч-
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но подавати списки учнів (часом з докладнішими даними до свого центру)» [8, с. 110].
Рівень освіти інтерпретують у сучасній
українській історіографії у сутнісно однаковій
тональності. Як і М. Грушевський [6, с. 154]
Н. Яковенко визнає, що гетьман здобув «для
шляхтича тих часів «звичайну» освіту» [23,
с. 314], Ю. Мицик зазначає, що в єзуїтському
колегіумі майбутній гетьман «прилучився до
європейських ідей» [13, с. 99]. Наголошують на
тому, що Б. Хмельницький знав кілька іноземних мов, зокрема, й латину [21, с. 58-59]. Проте
щодо питання про світоглядний вплив навчання в єзуїтському колегіумі простежуємо
певні відмінності між позиціями тих, хто висловився з цього приводу. Н. Яковенко оминає
цей аспект [23, с. 314], тоді як В. Смолій і
В. Степанков [21, с. 58-59], Ю. Мицик [13, с. 99],
слідом за І. Крип’якевичем [12, с. 44], наголошують на тому, що єзуїти не змогли перекувати хлопця на свій лад, і в колегії у майбутнього
гетьмана сформувалася неприязнь до єзуїтів.
Пізніше це вплинуло на вимоги Б. Хмельницького заборонити функціонування єзуїтських
орденів в Україні. Подібні зауваги невластиві і
представникам сучасної польської та російської історіографій, які воліють писати про освіту в суто констативному плані.
Також на відміну від польських і російських
істориків в Україні з’явилися спеціальні дослідження, присвячені родині Б. Хмельницького,
його резиденції у Чигирині та Суботові, гетьманським клейнодам і гербу, що дозволило
розширити горизонти образу гетьмана. Увага
до таких досліджень саме в Україні цілком
природна та відтінює набагато вищий рівень
зацікавленості усім, що стосується особистості
гетьмана, ніж деінде. Крім того, і це найбільш
істотно, здебільшого такі дослідження мали не
лише прикладний характер, а були використані як додаткова підстава для інтерпретацій
тих чи тих аспектів діяльності гетьмана.
Найвиразніше таку тенденцію продемонстрував Д. Дашкевич [7, с. 101], який плідно досліджував сімейне та родинне коло Б. Хмельницького, беручи за основу ж таки спостереження І. Крип’якевича [12, с. 58] та ще раз звернувшись до інтерпретації відомих джерел.
Проблему дослідник тісно пов’язав із політичними концепціями Б. Хмельницького, виділивши дві ключові точки: гетьман «використовував безпосередні та опосередковані родинні
зв’язки для утворення кола близьких довірених осіб, які обіймали високі посади у військово-цивільній адміністрації», у військовому командуванні та використовувалися на дипло-
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матичній службі»; «проводив свідому сімейну
політику, зміцнюючи за її допомогою (шляхом
шлюбів, зокрема) свій вплив на старшинську
верхівку та розвиваючи концепцію позаукраїнських (Молдавія, Трансільванія, Росія) династичних зв’язків» [7, с. 107]. Тобто крізь призму сімейних і родинних зв’язків додатково
увиразнюється фундаментальна подібність
поведінкових стратегій Б. Хмельницького й
інших правителів ранньомодерних часів, що
проливає відповідне світло на еліту Гетьманщини та вписує ранньомодерну українську
державу у коло тогочасних державних утворень.
Герб Б. Хмельницького та його клейноди
стали предметом вивчення Я. Дашкевича,
І. Сварника та Ю. Савчука. Перший проаналізував повний гетьманський герб, уміщений у
літописі Самійла Величка, на рівні концептуалізації проблеми встановлення турецького
протекторату над Гетьманщиною [8, с. 110112]. І. Сварник зосередився на геральдичних
особливостях герба [18, с. 11-16]. Ю. Савчук [17], крім герба, досліджував різні збережені та розкидані по музейних колекціях предмети, пов’язані з особою гетьмана. Насамперед це символи влади – прапор і булава – а також зброя: бердиш і шабля. Об’єктом уваги
стали й шапка, суботівський гарнець, чарка,
чаша, кухоль, нагайка. При цьому прапор, який
зберігається у Стокгольмі, та бердиш з Національного музею Кракова, були введені до наукового вжитку як речі Б. Хмельницького саме
цим автором.
Діяльність Б. Хмельницького до 1648 р.
представлена у сучасній українській історіографії на тих-таки засадах, що й проблема походження й освіти майбутнього гетьмана. Вузькість джерельної бази, якою оперували дослідники, зумовила обмеження так званим історіографічним підходом до концептуалізації
– вибрати найбільш вірогідний фактологічний
ряд, вписавши його до своєї загальної візії. Не
помічено й зусиль до того, щоб бодай ще раз
спробувати ретельно відфільтрувати наявну
джерельну інформацію та виявити можливі
похибки, які кочують неверифікованими з
праці у працю.
З подієвого ряду безальтернативно домінують сюжети про перебування Богдана у турецькому полоні, де він нібито опанував турецьку мову, згадки про участь у козацькому повстанні 1637-1638 рр., писарство у Війську Запорозькому та сотництво у Чигиринському
полку, перебування у складі козацького посольства у Варшаві в 1646 р., яке мало знаменну

нічну зустріч з королем Владиславом IV, конфлікт із Д. Чаплинським за Суботів. При цьому
лише Я. Дашкевич зміг увести до активного
наукового обігу свіжу інформацію, та й то дотичну – про збирання грошей на викуп батька
з турецької неволі [8, с. 109].
Натомість два інші сюжети – участь у Смоленській війні 1632-1634 рр. та Тридцятилітній війні – викликали різноголосся. Про перебування Б. Хмельницького у річпосполитському війську, яке воювало з Московією, мовиться
рідко, та й то у вірогідному тоні [23, с. 315].
Щодо участі у Тридцятилітній війні, то лише
В. Сергійчук [19, с. 137] та О. Апанович [1,
с. 136] стверджують, що у 1645 р. Богдан на
чолі козацького загону перебував на французькій службі та, ймовірно, брав участь у битві
під Дюнкерком. Решта дослідників або оминають цей суперечливий сюжет, або визнають
неможливість розв’язати питання на актуалізованій джерельній базі, як-от: В. Степанков і
В. Смолій [21, с. 83].
Конфлікт за Суботів із Д. Чаплинським та
участь у козацькому посольстві до Владислава IV, зустріч 1647 р. з канцлером Є. Оссолінським однозначно розглядають як каталізатори
втечі Б. Хмельницького на Січ і подальшого
виступу проти Варшави, а також важливі чинники подальших зусиль гетьмана, спрямованих на легітимізацію повстання [20, с. 56-57].
Від початку ХХІ ст. в українській історіографії увиразнилася тенденція, пунктирні риси
якої проявилися ще на початку 1990-х рр. і яка
полягала в простеженні у світогляді верхівки
українського козацтва першої половини
XVII ст. та політичних концепціях старшини,
витоків політичної програми Б. Хмельницького. Свого часу В. Смолій зазначав, що «до
1648 р. Б. Хмельницький зумів акумулювати (і,
звичайно, адаптувати до тогочасних реалій)
весь попередній досвід визвольної боротьби
козацтва. У політичному мисленні гетьмана
поєдналися прагматизм, схильність до компромісів Петра Сагайдачного і непримиренність, і постійне апелювання до військової сили
козацьких
поводирів
20-30-х рр.
XVII ст.» [20, с. 10]. Пізніше ці спостереження
були конкретизовані.
Великий інтерес монографії С. Плохія, яка
побудована на віднайденні коренів різних
складників уявлень і дій Б. Хмельницького та
його оточення у козацькому середовищі: соціальних і релігійних ідей, концепції «козацького монархізму» та нової української еліти, автономізму тощо [16]. В. Брехуненко досліджував витоки кримської політики Б. Хмель-

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
ницького, моделі відносин з Московською
державою, уявлень про природу та кордони
українського світу, реформування устрою Речі
Посполитої, культ короля [3, с. 87-91]. Зрештою дослідник концептуалізував проблему
перегуку
між
політичною
програмою
Б. Хмельницького й інтелектуальним доробком його козацьких попередників у такий спосіб, що практично всі ідеї гетьмана у цих сферах мали прямих генетичних попередників у
козацькому середовищі: «Б. Хмельницький та
його найближчі дорадники зуміли звести до
спільного знаменника, а потім і розвинути далі
інтелектуальні напрацювання старшини. Куди
не кинь оком, виразно помітно перегуки з попередніми козацькими уявленнями про станові вимоги козацтва, його місце та роль у
«народі руському», інтереси та кордони «руського світу», особливості входження Русі до
складу Речі Посполитої. І тому так на позір раптово з’являться ідеї, яким судитиметься закласти в Україні підвалини для змін без перебільшення тектонічного масштабу» [4, с. 58].
Загалом головна сучасна історіографічна
інтерпретаційна тенденція зорієнтована на
визнання перегуків між уявленнями та практиками Б. Хмельницького й попередніми козацькими. Відтак політичні концепції гетьмана та його діяльність доби Національновизвольної війни як ключові складники його
образу постають логічним продовженням розвитку поглядів, ідей і стереотипів, властивих
козацтву до того.
Отже, стан наукової розробки теми вимагає
подальшого ґрунтовного дослідження образу
Б. Хмельницького у вітчизняній і зарубіжній
історіографії. Проте історіографічна ситуація
характеризується й наявністю цінних спостережень та узагальнень, здатних виконати важливу інспіративну роль.
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Stepanchuk Yuri
The Problem of the Origin of Bogdan Khmelnytsky and His Activity until 1648
in Modern Ukrainian Historiography
The paper is devoted to the problem of the origin of B. Khmelnytsky, his life up to 1648, which could not but become the object
of research attention and conceptualization in modern Ukrainian historiography. After all, it is an integral part of hetman's
image, which greatly influences the interpretations of political concepts and different directions of Hetman's activity, and finally
determines his role in history. It is also noted that the consideration of these issues has gone beyond purely applied interest. Some
of them were extended to the horizons of the interpretation of the worldview components, Hetman’s political program and its
practical implementation.
The paper proves that, despite the lack of the source base, which has not been able to be expanded, the set of questions
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related to the origin, education, family life, and the character of B. Khmelnytsky attracted much more attention in contemporary
Ukrainian historiography than in Polish and Russian. It is noted that in the conceptual plan, there are no great disagreements
among Ukrainian historians. Even the antagonists have agreed to present this issue in a similar way.
Keywords: Bogdan Khmelnytsky, Cossacks, Ukrainian historians, modern Ukrainian historiography, source base
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Запропонована стаття присвячена концептуальному аналізу сучасних історичних студій, в яких вивчено причини поразки політизації українського національно-культурного відродження у добу Директорії
Української Народної Республіки. У формі причинно-наслідкових концептів окреслено об’єктивні та
суб’єктивні, зовнішні та внутрішні чинники, що на думку істориків стали причиною невдач української
національно-демократичної революції. Підкреслено, що у сучасній історіографії діяльність Директорії УНР
розглядається як один із етапів увиразнення політичного змісту українського національно-визвольного
процесу на початку ХХ ст.
Ключові слова: національно-культурне відродження, політизація, УНР, Директорія УНР, державотворення, національно-демократична революція, інституціалізація національної ідеї, національна ідентичність, історіографія

Українське модерне національне відродження, як самоорганізований процес збагачення національно-визвольної ідеї та консолідації патріотичних сил для вирішення «українського питання», у своїй основі утвердило
культурні, духовні та громадянські пріоритети. У той же час політичний складник національного відродження, роль якого у досягненні
державотворчих і національно-демократичних завдань є винятковою, упродовж ХІХ ст. не
набув належної організаційно-інституційної
визначеності. Натомість на початку ХХ ст. історичний ландшафт революційних подій створив усі необхідні умови для еволюції національно-культурного відродження України у політично вмотивований і структурно вибудуваний процес боротьби за владу. Одним зпоміж етапів політизації національнокультурного відродження у добу Української
революції 1917-1920 років була діяльність Директорії Української Народної Республіки. Попри наявність сприятливих політичних і соціокультурних передумов, активну діяльність
політичних лідерів (В. Винниченко, С. Петлюра, М. Шаповал, Ф. Швець) і національнокультурне обґрунтування ідеї політичної боротьби, Директорії УНР не вдалося практично
увиразнити політичну програму національнокультурного відродження та здобути стійку
перемогу в національно-визвольних змаганнях українців з іноземними державними утвореннями.
Мета цього допису полягає у з’ясуванні поглядів сучасних істориків на причини поразки

політизації національного відродження України у добу Директорії УНР. Схему дослідження
побудовано на основі виокремлення причинно-наслідкових концептів, що відображають
причини поразки політичного виміру тогочасного українського національно-культурного
процесу. Запропоновано також всебічний аналіз та історіографічні інтерпретації окреслених
причинно-наслідкових концептів.
Дослідження питань, що пов’язані з початковим етапом новітнього українського державотворення, представлені у вітчизняній історіографії досить широко та масштабно. Загальні й окремі сюжети державного будівництва
у добу Директорії УНР розкрито у синтетичних
працях таких учених, як Б. Андрусишин,
О. Бойко, В. Васковський, В. Верстюк, В. Горак,
В. Горєлов, А. Гриценко, Я. Калакура, О. Копиленко, С. Кульчицький, В. Литвин, В. Лозовий,
Ю. Павленко, Р. Пиріг, Л. Радченко, П. Радько,
О. Реєнт, В. Солдатенко, П. Сохань, А. Ткачук,
М. Шаповал, В. Яблонський, Д. Яновський та
інші. Винятковий інтерес для висвітлення тяглості та неперервності ідеї та практики українського державотворення становить розгляд
сучасними істориками діяльності Директорії
УНР як політичного рівня українського національно-культурного відродження. Зокрема,
учені звертають увагу на уроки та причини
поразки Директорії у боротьбі за владу, розглядають політичну діяльність як ключову
умову реалізації національно-демократичного
та духовно-культурного змісту української
модерної ідентичності.
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Відомо, що діяльність Директорії УНР вважається третьою фазою української національно-демократичної революції (грудень 1918
року – жовтень 1920 року). У Декларації, яку
оприлюднила Директорія УНР 26 грудня
1918 р. повідомлялося, що утворена УНР стоїть
на принципах миру та закликає до невтручання в її внутрішні справи, а разом з тим проголошує будівництво суспільства на принципах,
обраних самим народом. Відмежовуючись від
гетьманської форми правління, засуджуючи
монархічну форму влади, Директорія заявила
про перехід до республіканського устрою –
Української Народної Республіки [7, с. 241].
У той же час, аналізуючи зміст політичної
ситуації, яка склалася у період роботи Директорії, можна навести інтерпретації американського історика-русиста Р. Пайпса, який писав:
«1919 рік був для України періодом цілковитої
анархії. Жодна з влад, що претендувала на
Україну впродовж року після повалення режиму П. Скоропадського, не мала за цей час
справжнього впливу. Комуністи, які прагнули
здобути владний контроль, не були успішнішими за своїх суперників – українських націоналістів і білих росіян» [10, с. 477]. Саме за таких умов здійснювала державотворчу діяльність Директорія УНР.
Вивчаючи сутність причин, що призвели до
поразки політичної діяльності Директорії УНР,
сучасні історики звертаються до методології
цивілізаційного підходу, одним із основних
концептів якого є закон «виклик – відповідь».
Застосування методології цивілізаційної парадигми дає змогу всебічно розглянути причини
невдач Директорії УНР, виявити тогочасні
конкретні історичні умови та показати ефективність чи недоцільність політичних заходів
проведених її лідерами [14; 16].
На часі українська історіографія утверджує
думку про те, що одним з-поміж головних викликів, перед яким опинилася Директорія
УНР, була необхідність узгодження організаційно-ідеологічних засад її діяльності, вироблення чіткої організації управління й єдиної
проукраїнської, національно та державницько
орієнтованої ідеології. Натомість факти діяльності Директорії УНР дають змогу історикам
констатувати, що внутрішній організаційноідеологічний партикуляризм, розрізненість
ідеології та хаотичність організації призвели
до втрати здатності ефективно організувати
боротьбу українських національних сил. Історики підкреслюють, що успішній діяльності
Директорії УНР заважали міжпартійні чвари,
політичні баталії, які зрештою стали головною

причиною руйнації цього вищого державного
органу влади. Відсутність чіткої програми боротьби за незалежну державу, урядовий безлад, недостатнє усвідомлення, а також нерозуміння ролі та спрямованості визвольних
змагань призвели до краху Директорії та загибелі УНР як незалежної держави [7, с. 253]. Відтак, першим причинно-наслідковим концептом поразки політичного змісту національного відродження у добу Директорії УНР можна
вважати внутрішній організаційно-ідеологічний партикуляризм, який унеможливив
ефективне керівництво політичним етапом
українського модерного ренесансу.
На користь цього положення свідчить той
факт, що, незважаючи на декларування Директорією УНР переходу до республіканської
форми правління, у верхівці колегіального органу не було єдності. Так, на нараді 16 січня
1919 року, яка відбулася у розпал компанії виборів до Трудового Конгресу України, й мала
на меті визначити лінію щодо організації влади, думки розділилися. Лідери корпусу січових
стрільців пропонували утворити військовий
тріумвірат із С. Петлюри, командира корпусу
Є. Коновальця та його заступника А. Мельника.
Частина українських соціал-демократів на чолі
із А. Поршем виступала за парламентський
шлях організації влади. Український есер
М. Шаповал висловився за негайне встановлення радянської влади у республіці, наголошуючи на значній ролі селянства в її громадському та соціально-економічному житті [7,
с. 242].
Говорячи про розрізненість політичної ідеології Директорії УНР історики зазначають, що
політичні стратегії В. Винниченка та С. Петлюри значно відрізнялися. Перший, будучи лідером УСДРП, орієнтувався на політософію «стихійної демократії», бачив майбутнє України у
координатах радянської моделі державності.
Натомість С. Петлюра ідеал держави вбачав у
системі розподілу влад, т.зв. «європейській
моделі» та системі парламентаризму [17, с. 3].
В історіографічній дискусії про причини
поразки Директорії УНР важливе місце займають питання персоналістичного характеру.
Мова йде про відсутність політичного лідера,
який би поєднав у своїй особистості волю до
влади та відповідальність за її здійснення. Відтак, причинно-наслідковий концепт поразки
політичного виміру українського національного відродження можемо сформулювати так:
відсутність у Директорії УНР політичного лідера, що обумовило наростання дезорганізації,
охлократичних та анархічних ризиків у того-
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часному суспільстві. З цього приводу канадський історик українського походження П.Р. Магочій зазначав: «Директорія складалася із
п’яти осіб на чолі із В. Винниченком, який
практично ділив владу із головою військових
сил республіки С. Петлюрою. Стосунки між
цими двома діячами були від самого початку
напруженими, що ще більше спричинило величезні труднощі, яких зазнавала Директорія
в спробах встановити владу над усіма землями, на які претендувала УНР» [10, с. 477]. Варто
відзначити й той аспект цього причиннонаслідкового концепту, що у найвідповідальніший момент лідери Директорії УНР самоусувалися від керівництва визвольними змаганнями [18, с. 45]. Так, під час переговорів із силами Антанти, французьке командування висунуло до Директорії низку вимог: реорганізувати УНР і структуру Директорії, вилучити з її
адміністративного апарату членів соціалістичних партій, здійснити перетворення у республіканській армії та підпорядкувати її союзному командуванню поряд із Добровольчою
армією Денікіна. Відповіддю В. Винниченка на
такі завдання стало його самоусунення від політичного керівництва [7, с. 247].
Окремим епізодом неготовності тогочасних
політичних лідерів до ухвалення компромісів
був конфлікт і серйозні непорозуміння між
двома главами держав – С. Петлюрою (УНР) та
Є. Петрушевичем (ЗУНР). Історики зазначають,
що перший вважав обрання другого диктатором ЗУНР недемократичним і незаконним, а
Є. Петрушкевич і його прихильники доводили,
що керівництво С. Петлюри об’єднаною армією шкодить справі державотворення [7, с. 244245].
Відсутність власних збройних формувань –
третій причинно-наслідковий концепт, дія
якого обумовила поразку політизації українського національного відродження у добу Директорії УНР. Необхідність формування та розбудови армії стала очевидною на початку національно-визвольних змагань 1917 року. Історики підкреслюють, що масштаб проблеми
полягав у тому, що об’єктивна необхідність
армії за умов ескалації збройних протиборств,
наштовхнулася на суб’єктивну, але свідому
відмову від її організації [3, с. 94]. Українська
інтелігенція, однобічно сприймаючи дійсність,
не бажала йти на компроміс. Будучи переконаними в ефективності просвітницьких методів, українські лідери не намагалися врахувати
тогочасні умови, змінити стратегії боротьби й
організувати збройні формування. Водночас, у
Директорії УНР все ж були деякі військові
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з’єднання, які de-facto мали статус напівпартизанських загонів. Під час повалення Гетьманату П. Скоропадського в їхніх лавах налічувалося 100 тис. осіб, а наприкінці січня 1919 року –
21 тис. осіб [5, с. 75].
У розкритті причин невдач Директорії УНР
історична наука також звертає увагу на світоглядний хаос, еклектичність державницької
ідеології політичного істеблішменту (соціалістичні, національні, імперські, автономістські
та самостійницькі мотивації), відсутність телеологізму (цілеспрямованості) у діяльності [9; 11; 19]. Важливо підкреслити, що світоглядна непослідовність і розрізненість була
очевидною на двох рівнях: теоретичному (рівень керівництва) та буденному (рівень населення). Питання ідеологічного хаосу та непослідовності у Директорії УНР розглядаємо як
четвертий причинно-наслідковий концепт.
Проте однією з-поміж позитивних тенденцій у
ціннісно-смисловій сфері суспільства була політика Директорії щодо формування організаційних основ для створення «національної церкви» [1].
Важливо відзначити той аспект, що соціалістична ідеологія, яку сповідували всі основні
соціалістичні партії, призвела до пріоритетного утвердження автономно-федералістських
переконань у національно-державному будівництві. Натомість, сформована протягом того
самого часу самостійницька концепція національного державотворення внаслідок її внутрішньої суперечливості та низької свідомості
широких мас не змогла глибоко проникнути у
національно-визвольний рух і стати визначальною. Ці дві концепції в означений період були на озброєнні політичних сил і, проповідуючи їх, ці сили розкололи національновизвольний рух на дві нерівноцінні частини,
які боролися одна з одною [7, с. 255].
Слід підкреслити, що в якості аргументації
положення про світоглядно-ідеологічний хаос,
як недолік державотворення у добу Директорії УНР, сучасні історики називають «трудовий
принцип», який був запропонований її лідерами як ідейно-організаційна платформа побудови державних інституцій і нової державнополітичної парадигми. Зміст «трудового
принципу» полягав у тому, що мандат на здійснення влади делегувався радам робітників,
селян і трудової інтелігенції. В історичній літературі висновується думка про те, що ідеологія «трудового принципу» за своєю сутністю
мала перехідний характер, ігнорувала політичні вимоги демократії, а відтак не могла
стати інтегруючим чинником державного бу-
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дівництва. Сучасний історик О. Лейберов констатує: «Нова державотворча модель не знайшла широкої підтримки серед політичних сил,
що боролися за владу в Україні та самого населення країни. Підтримали «трудовий принцип» тільки частина українських соціалдемократів та есерів. …політичні опоненти
есерів, українські соціал-демократи, підкреслювали, що трудовий принцип, як метод і засіб
соціалізації народного господарства, є карикатура, шкідлива і не потрібна, на справжній
правильний перехід до соціалізму. Трудовий
принцип на Україні є ніщо інше, як панування
економічно-реакційного селянства, з яким до
соціалізму не так вже легко йти» [8, с. 386].
До причин поразки політичного виміру національного відродження сучасна історіографія додає і невідповідність між легалізацію
(узаконенням) влади Директорії УНР, яке відбулося на Трудовому Конгресі та непослідовністю й обмеженістю реалізації програми політичних і суспільно-економічних перетворень, а відтак, слабкою легітимацією (визнанням) влади Директорії серед широких верств
населення. Слід підкреслити, що Директорія
УНР, утвердивши свій законний статус, задекларувала вирішення селянського та робітничого питань. 8 січня 1919 р. було ухвалено закон про ліквідацію приватної власності, анонсовано повернення до 8-годинного робочого
дня. Було також обіцяно розподілити землю
між селянами. Однак, не реалізовуючи задекларовану програму, Директорія не тільки не
досягла легітимації своєї влади серед населення, але й сформувала в особі селянина і робітника свого радикального опозиціонера. Непослідовна політика Директорії УНР щодо тієї чи
тієї верстви населення звужувала соціальну
базу революції [8, с. 385; 15, с. 451]. Відтак суперечність між легалізацією та слабкою легітимацією влади Директорії вважаємо п’ятим
причинно-наслідковим концептом.
Продовжуючи розгляд причин поразки Директорії УНР на основі цивілізаційного підходу, історики звертають увагу й на зовнішньополітичний виклик. Тому шостий причиннонаслідковий концепт полягає у тому, що військові інтервенції «червоних» і «білих», відкритий воєнний і політичний тиск держав Антанти, а також узалежнення від Польщі – все
це стало одним з-поміж ключових чинників
поразки державного будівництва у добу Директорії УНР [4, с. 74; 6, с. 41].
Історики підкреслюють той факт, що більшовицька агресія проти України була закладена в природі російського більшовизму та

ґрунтувалася на тезі про непорушність єдності
території Росії. Радянське керівництво не уявляло існування Росії без України. Уже в листопаді 1918 року, після того, як Росія анулювала
Брестський мир, більшовики стали готуватися
до вторгнення в Україну і 5 лютого 1919 р. захопили Київ [12, с. 255]. Важливо відзначити,
що Директорія, прагнучи виробити власну
стратегію дій, мала визначитися зі своїм ставленням до французьких військ, що перебували
на Півдні України. Не менш істотним було й те,
що навесні 1919 р. розпочався наступ білогвардійців на Україну. Таким чином, з літа по
осінь 1919 р. в Україні встановився денікінський окупаційний режим. Відомо, що 2124 квітня 1920 р. уряд УНР на чолі з
С. Петлюрою підписав Варшавську угоду, за
якою в обмін за допомогу поляків у боротьбі із
більшовиками, Директорія УНР поступилася
територією ЗУНР і власною незалежністю [2,
с. 40].
Очевидним для сучасної історіографії є висновок про те, що поразка державотворчих
змагань Директорії УНР негативно вплинула
на хід національно-культурного відродження
та національно-визвольної боротьби українців. У той же час сучасні історики підкреслюють, що політизація ідей українського національно-культурного відродження шляхом
утворення Директорії УНР виформувала інституційний фундамент для їхньої реалізації,
посилила демократичний процес формування
модерної нації та відродила традицію української державності [13].
Цікавим і вичерпним, на наш погляд, є наукове узагальнення причин поразки Директорії
УНР, запропоноване П.-Р. Магочієм. З-поміж
широкого спектру дезінтегруючих чинників
учений називає політичну недосвідченість,
внутрішню боротьбу та відсутність сталого
керівництва; цілковитий провал у співпраці
між галичанами та наддніпрянцями; підкорення іноземними державами; вторгнення
білих і більшовиків; відмова Антанти допомогти українській справі; невдалі спроби вирішити земельне питання та небажання селянських мас підтримувати «власні українські»
уряди; опозицію до ідеї української незалежності, яку сформували багато національних
меншин на українській території; несформованість національної свідомості українців [10,
с. 506]. У той же час П.-Р. Магочій підкреслює:
«Український революційний період був успішний. Несподівано після 1917 року стався справжній енергетичний вибух у політичній, соціальній, культурній та військовій сферах. І навіть

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
коли всі ці зусилля не привели до жаданої незалежності, революційний досвід прищепив
етнічним українцям міцне відчуття національної мети» [10, с. 507].
Як бачимо, серед причин невдач політизації
українського національно-культурного відродження у добу Директорії УНР були як внутрішні, так і зовнішні чинники. З-поміж них сучасна історична наука називає такі: внутрішній організаційно-ідеологічний партикуляризм, відсутність легітимізованого лідерства
та збройних сил, згубний вплив ідеологічного
«світоглядного хаосу», непослідовність у реалізації політичної програми, сегментованість
соціальної бази та ескалація воєнного протиборства з іноземними державними утвореннями.
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Semerhei Natalia
Reasons for Defeating the Politicization of National-Cultural Revival in the Day of the UNR Directory:
Interpretations of Ukrainian historiography
The proposed paper is devoted to the conceptual analysis of modern historical studies, in which the defeat reasons of the politicization of Ukrainian national-cultural revival in the days of the Directory of the Ukrainian National Republic are studied. It is
cleared up that in the modern historiography the activities of the Directory of the UNR are considered as one of the stages of
clarifying the political content of Ukrainian national liberation process at the beginning of the ХХ century. It is found out that
general and individual elements of state building during the period of the Directory of the UNR were disclosed in the synthetic
works of such scholars: B. Andrusyshyn, O. Boyko, V. Vaskovskyi, V. Verstyuk, V. Gorak, Y. Kalakura, S. Kulchytskyi, V. Lytvyn,
V. Lozovyi, Y. Pavlenko, O. Reent, V. Soldatenko, P. Sokhan, A. Tkachuk, M. Shapoval, V. Yablonskyi, D. Yanovskyi and others. It is
stated that modern historians see the reasons of the failures of the Ukrainian National-Democratic Revolution in a number of
objective and subjective, external and internal factors, which in the presented research are analyzed in the form of cause-andeffect concepts. In particular, the historiographical content of the reasons of Ukrainian national-cultural revival politicization
defeat in the days of the Directory of the UNR: the internal organizational and ideological particularism, lack of legitimized leadership and armed forces, destructive influence of the ideological «world view chaos», inconsistency in the implementation of the
political program, segmentation of social base and escalation of military confrontation with foreign state formations. It is found
that Ukrainian historians consider politicization of national revival as its higher level and the main way to achieve state-building
priorities. The attention is paid to the fact that the defeat of the state-building competitions of the Directory of the UNR negatively affected the process of national-cultural revival and national liberation struggle of Ukrainians.
It is established that modern historians are in full agreement with the idea that the politicization of the ideas of Ukrainian
national-cultural revival through the creation of the Directory of the UNR formed the institutional background for their
implementation, strengthened the democratic process of forming the modern nation and revived the tradition of Ukrainian
statehood.
Keywords: national-cultural revival, politicization, the UNR, the Directory of the UNR, state formation, National Democratic
Revolution, institutionalization of national idea, national identity, historiography
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РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У ДОБУ
ВІДЛИГИ У ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ ІСТОРИКІВ ДОБИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
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У статті подано історіографічний огляд висвітлення процесу розвитку та вдосконалення матеріально-технічної бази сільського господарства України періоду «хрущовської» відлиги. Проаналізовано низку
аспектів, що стосуються характеру реформування сільського господарства у цілому. Висвітлено складний і доволі суперечливий характер реалізації масштабної кампанії ліквідації МТС ы поспішного та повсюдного продажу їх техніки колгоспам. Показано вплив матеріально-технічних нововведень в аграрному секторі економіки на характер праці у сільському господарстві. З’ясовано, що ці зміни відбувались паралельно із певною демократизацією суспільно-політичного життя у країні. Проголошено, що це спричинило
доволі значні зміни у соціальній сфері життя населення України в цілому й особливо на селі.
Ключові слова: МТС, селянство, колгоспи, «відлига», реформування, РТС, сільськогосподарська техніка,
економіка села

Аналізуючи витоки цілої низки реформ і
доволі радикальних нововведень, які за ініціативою та наполяганням М. Хрущова проводились у сільському господарстві, дослідники
цього періоду в значній своїй більшості вважають їх виправданими. Вони наголошували,
що індустріальний розвиток Радянського Союзу вимагав нових методів організації управління сільськогосподарським виробництвом
та аграрним сектором економіки у цілому та
реальних дотацій з боку держави у сільське
господарство. У даному контексті вони зосереджували свою увагу на тому, що принаймні
до кінця 1950-х років основний наголос у реформах робився на максимальному розвитку
виробничих сил колгоспів, активізації стимулів для їх економічного зростання» за умови
розвитку як суспільної, так й індивідуальної
форм господарств одночасно. У полі зору дослідників почали з’являтись сюжети соціального характеру, пов’язані з тим, що серед селян
почала зростати матеріальна зацікавленість
щодо праці у колгоспі, збільшилась їх купівельна спроможність, а отже матеріальне становище загалом.
Проте, незважаючи на певну увагу до означеної проблеми, низка її аспектів потребують
значно ширшого висвітлення.
Проблема трансформації характеру праці у
сільському господарстві України першого постсталінського десятиріччя неодноразово привертала до себе увагу науковців. Тих чи інших
аспектів цієї проблеми торкались такі дослід-

ники як В. Даниленко [8] та І. Романюк [21].
Певну увагу цій проблемі принагідно західних
областей України приділяв М. Івасюта [10].
Немало матеріалів в Україні присвячено висвітленню тих чи інших чинників, присутніх у
сільському господарстві міститься у монографії М. Вайнера [5]. Ці ж питання аналізував і
В. Попсуєв [19] та О. Пантелейчук [17]. Вкрай
пекучі проблеми механізації тваринництва в їх
історичному розрізі досліджував А. Яворський [25] та А. Іванов [9].
У тих чи інших аспектах вказана проблема
висвітлювалась і деякими іншими авторами.
Зважаючи однак на масштабність і різновекторність проблеми вона об’єктивно потребує
подальшого поглибленого вивчення.
Мета статті полягає у тому, щоб на основі
опрацювання новітньої наукової літератури,
насамперед монографічної, публікацій у науковій періодиці, використання багатого потенціалу електронних ресурсів, виходячи з нових
методологічних засад, глибше та повніше
з’ясувати всі основні чинники, які у тій чи іншій мірі впливали на розвиток матеріальнотехнічної бази сільського господарства України доби «відлиги».
Похапливе намагання М. Хрущова «догнати
і перегнати Америку» з виробництва сільськогосподарських продуктів призвело до дефіциту в державі цілого ряду продуктів. Загальна
кількість селян у колгоспах неухильно зменшувалась, незважаючи на поліпшення соціального статусу та життєвих стандартів. Проте
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катастрофічний занепад сільського господарства початку 1950-х років владно продемонстрував необхідність змін на селі, і те, що господарювання з-під примусу безперспективне, –
стверджує І. Лубко [16, с. 21].
У даному контексті М. Брегеда, оцінюючи
зміни у матеріальному становищі селянства,
наголошує на посиленні владою соціальних
орієнтирів у ході реформування аграрного сектору економіки. Початком цього стала відмова у вересні 1953 р. нового керівництва держави «від сталінських методів організації й планування розвитку народного господарства
країни» [3, с. 142].
Разом з тим, більшість сучасних українських дослідників реорганізацію МТС у ремонтно-технічні станції (згідно з рішенням лютневого (1958 р.) пленуму ЦК КПРС із негайним
обов’язковим викупом техніки колгоспами)
вважає гальмівним чинником розвитку сільськогосподарського виробництва в Українській РСР. Не відкидаючи позитивної ролі ліквідації МТС, дослідники відзначають, що їхня
техніка після похапливої реорганізації з великими труднощами використовувалась колгоспним селянством [22, с. 40].
А. Кириленко з цього приводу зазначає, що
фінансування виробничої діяльності МТС, починаючи з 1956 р., було переведено на господарський розрахунок. Проте у силу накопичення цілого комплексу протиріч у взаєминах
МТС з колгоспами, які стосувались обслуговування колективних господарств виробничотехнічними засобами, все завершилось простою ліквідацією машинно-тракторних станцій [12, с. 155]. Вищевказане дає підстави стверджувати про «половинчастий» характер реформування МТС, оскільки «не всі колгоспи у
фінансово-економічному відношенні були готовими до такого нововведення» [12, с. 156].
Поділяє зазначену позицію також Т. Кулікова [13]. Вона вказує, зокрема, на те, що суттєвим прорахунком стало позбавлення колгоспів фінансової можливості щодо оновлення
сільськогосподарської техніки, постійне зростання цін на неї й інші засоби виробництва, а
також на будівельні матеріали. Навіть перепродаж використаної техніки МТС для колгоспів відбувався за значно завищеними цінами [13, с. 10].
Нестабільна фінансова ситуація у колгоспах, вказує дослідниця, мала свої негативні
наслідки й у справі матеріального забезпечення кадрів механізаторів. Влада на словах декларуючи підвищення оплати праці механізаторів у реальному житті спровокувала проце-
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си, які призвели до того, що їх кількість на селі
зменшилась майже удвічі [13, с. 11].
Чисельні, інколи малопродумані, а головне
завжди похапливі аграрні експерименти, ініційовані М. Хрущовим і його «командою», замість потенційно можливої користі часто завдавали матеріальної шкоди на роки вперед.
Автори змістовного історико-економічного
нарису «Українське село у 20-90 роках ХХ століття» стверджують, що вже навальні «відступи від травопільної системи призвели, поперше, до погіршення кормової бази для тваринництва, по-друге, до посилення ерозії земель, по-третє, до збільшення захворювань
худоби, викликаних порушенням фізіологічних процесів у зв’язку з відсутністю у кормовому раціоні достатньої кількості зеленої маси» [22, с. 33].
Сучасні дослідники виділяють цікаву сторінку історії колгоспів, які, не маючи матеріальної підтримки від держави, аби підтримати
свою економічну рентабельність, а звідси і належний рівень оплати праці своїх працівників,
вдавалися до нетрадиційних для радянської
аграрної економіки форм організації господарювання. Так, починаючи з 1958 р. колгоспи
стали будувати консервні заводи (на 1964 р. в
Україні їх було вже близько 1200 із виробництвом понад 44 млн. умовних банок консервів).
На цю ж дату в Українській РСР працювало також більше тисячі колгоспних заводів з виготовлення вина та фруктових соків. У багатьох
колгоспах діяли цегляні заводи, столярні майстерні, комбікормові цехи, і незабуті ще з дорадянських часів народні примисли з виготовлення предметів широкого вжитку.
Все це сприяло формуванню доволі потужної мережі міжколгоспних підприємств. Дослідники нараховують, що вже у 1959 р. в Україні
діяли понад 600 різнопрофільних міжколгоспних організацій, які об’єднували майже 80 відсотків тих колгоспів республіки, котрі мали у
своєму складі переробні підприємства та будівельні бригади [22, с. 46].
Що ж до експлуатації сільськогосподарської
техніки, то сучасні українські дослідники відзначають відносно низький рівень використання технічних можливостей колгоспної техніки навіть наприкінці хрущовської доби. Так у
1964 р. постійно експлуатувалося не більше
40% доїльних апаратів, а механізована подача
води на колгоспні ферми була організована
лише для половини поголів’я худоби [22, с. 48].
Деякі праці сучасних дослідників, попри те,
що містять достатньо цінну інформацію про
епоху, яку ми досліджуємо, мають суперечли-
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вий характер, виходячи навіть із тверджень
самих авторів. Зокрема, у дослідженні
П. Гайдуцького та М. Лобаса, присвяченому
спробі подати історію та накреслити перспективи використання машинно-тракторних (у
новітній
інтерпретації
–
«машиннотехнологічних») станцій в Україні, автори, не
приховуючи захоплення діяльністю МТС у
1950-х рр., стверджують, що «в 1957 р. у міжряддях просапних культур проводився тільки
механізований обробіток» [6, с. 54], а двома
сторінками нижче, віддаючи шану канону, зауважувати і на недоліках, зазначаючи, що у
цілому «недостатньо були механізовані обробіток просапних культур, роботи у садівництві
та городництві» [6, с. 56]. Хоча у багатьох інших тезах вказаним дослідникам важко заперечити. Адже МТС, справді, тривалий час були
не тільки матеріально-технічною базою колгоспів, а й фактичними центрами не лише технічного обслуговування, але й організаційнопланового керівництва ними [6, с. 61].
Важливим чинником поліпшення матеріально-технічної бази села стала комплексна
механізація й автоматизація сільського господарства, яка розпочалась після спаду в аграрному секторі у 1960-х роках. На цьому, зокрема, наголошує у своєму дослідженні О. Лісовська [15]. Перспективні плани поліпшення
загального стану агровиробництва підкріплювались купівлею колгоспами нової техніки,
до того ж починаючи вже з початку 1960-х років – нових більш продуктивних моделей тракторів, зернових комбайнів, вантажних автомобілів та інших сільськогосподарських машин. Зокрема, дослідниця відзначає, що у цей
період тракторний парк колгоспів збільшився
на 65 тис. штук, зернових комбайнів – 15,6 тис,
вантажних автомашин – 43,7 тис [15, с. 307].
Такі кількісні й якісні поліпшення дали змогу
краще вирішувати поставлені перед колгоспами виробничі завдання та допомогли майже
повністю механізувати весь цикл польових
робіт, принаймні у зерновиробництві.
Характеризуючи основні тенденції комплексної механізації сільського господарства, авторка також відзначає й якісні поліпшення у
галузі. По-перше, технічне переозброєння колгоспів супроводжувалося нарощуванням енергетичної потужності сільськогосподарської
техніки. По-друге, впровадження нової техніки
відбувалась паралельно із переоцінкою ефективності старої техніки, яка поступово вилучалась із експлуатації [15, с. 308].
Направлення на освоєння цілинних земель
великих матеріальних ресурсів негативно по-

значились на життєдіяльності українського
села. Л. Беренштейн наголошує, що особливо в
перші роки освоєння цілини, з України поспіхом було вивезено велику кількість техніки –
тракторів, комбайнів, ґрунтообробних машин
тощо. І в подальшому, виконуючи настанови
партійних органів щодо освоєння цілини, близько сотні промислових підприємств республіки поставляли туди основну масу своєї продукції [2, с. 81].
Щодо механізаторів, то у 1954-1955 рр. до
районів освоєння цілинних земель з України
на постійну роботу прибуло понад 93 тис. осіб,
насамперед трактористів і комбайнерів. У цілому ж для збирання врожаю лише до Казахстану в 1954-1961 рр. з України було направлено понад 163 тис. осіб, з них – велика кількість механізаторів [22, с. 81-82]. Як стверджує
В. Литвин, на цілину у 1954-1955 рр. виїхало
60% випускників сільськогосподарських інститутів, технікумів та училищ механізації
сільського господарства України [14, с. 146].
Відповідно до завдань, які ставили перед Українською РСР союзні органи, лише у Казахстані
вихідцями з України було створено 54 зернорадгоспи [22, с. 38].
Л. Беренштейн вважає, що у такий спосіб
відбулося відчуження з українських сіл значної кількості техніки та майна у селян, що підірвало матеріально-технічну базу колгоспів і,
певна річ, негативно вплинуло на їхнє економічне становище. Власне кажучи, цілинна кампанія стала найодіознішим виявом екстенсивних методів господарювання сповідуваних
Хрущовим, а з його подачі і всією партійною
структурою тих часів [2, с. 38].
До цікавих висновків, аналізуючи програму
освоєння цілини та хід її реалізації, приходить
І. Лубко. Дослідниця вважає, що поряд з недоліками Хрущов водночас міг пишатися своєю
програмою освоєння цілини, адже саме завдяки їй на кінець 1950-х рр. в СРСР була нарешті
вирішена перманентно болюча зернова проблема. Середньорічний збір зерна у країні протягом 1954-1958 рр. склав 113,2 млн. т проти
80,9 млн. т у 1949-1954 рр. «Освоєння цілинних земель дало швидкий приріст виробництва зерна в кризовий період продовольчого
становища країни, що дозволило продовжити
подальше реформування сільського господарства у відносно спокійних умовах» [16, с. 12], –
стверджує дослідниця. Вона наголошує на тому, що фактично у радянській історії це був
перший випадок, коли у сільськогосподарське
виробництво було вкладено значну частку
державних ресурсів і селянин відчув реальну
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турботу про себе. «Безсумнівний успіх програми остаточно ствердив Хрущова у тому, що
саме сільське господарство і є та плідна нива,
де він здатен швидко досягти ефективних результатів» [16, с. 12], – резюмує І. Лубко.
Освоєння цілинних земель, на думку
І. Романюка, розглядалось М. Хрущовим як
можливість налагодження всього сільгоспвиробництва за прикладом радянських господарств. Така форма ведення сільського господарства розглядалась ним, як найбільш прийнятна у тогочасних умовах [21, с. 51]. Утвердження радгоспної системи було позначене, з
одного боку, подальшим одержавленням виробництва та розподілу сільськогосподарської
продукції, а з другого – зниженням професійної мотивації у досягненні планових показників тощо. До того ж «радгоспизація» освоєння
цілинних земель полягала насамперед у жорсткій експлуатації природніх ресурсів.
Отже, використання людських ресурсів і
матеріально-технічної бази у рамках «цілинної кампанії» було для України таким же нераціональним, як і в цілому в СРСР. А це вкотре свідчить про непродуманість і суперечливість цієї кампанії. Про що здебільшого і наголошують сучасні дослідники як в Україні,
так і поза її межами.
Втім, дослідженням українських істориків
у цій царині і на сьогодні все ще бракує залучення серйозних демографічних досліджень,
критичного перегляду статистики за темою,
усних історій «цілинників» тощо.
У радянський період дискусія про потрібність/непотрібність товарно-грошових відносин у сільськогосподарському виробництві
між «товарниками» та «нетоварниками», як
відомо, закінчилася перемогою других. Тоталітарний режим однозначно підтримував відмову від товарно-грошових і госпрозрахункових відносин між державою та колективними господарствами. Це сповна дало свої негативні наслідки, про що в унісон зазначають
сучасні українські дослідники. Зокрема, критичного перегляду зазнала теза «нетоварників» про те, що держава, мовляв, частину диференціальної ренти (рента ІІ) завжди залишала у розпорядженні господарств для розвитку виробництва та підвищення добробуту
працівників.
Аналізуючи цю проблему, В. Михайлюк,
Л. Беренштейн, П. Панченко й інші дослідники
стверджують, що цьому процесові заважало
три чинники: 1) монополія держави на землю,
як об’єкт господарювання; 2) сама рента ІІ не
виявлялася, адже раціоналізації виробництва
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не було насамперед тому, що колгоспи не досягали додаткового прибутку від додаткових
вкладень капіталу в одну й ту ж саму земельну
площу (адже все контролювала держава, виділяючи капіталовкладення лишень у безготівковій формі, а фактично нав’язуючи колективним господарствам добрива, техніку та будівельні матеріали за завищеними цінами);
3) більшість ренти ІІ (саме та її частина, яка б
мала йти на розвиток виробництва та підвищення добробуту працівників) відбиралася
державою, а якісної інформації про її використання просто не існувало [22, с. 36].
З іншого боку, фахівці вказують на головний недолік такої системи – її затратний характер. Адже ціни формувалися, виходячи із витрат сировини, вартості транспортування, переробки, торгівлі у напрямі від виробника до
кінцевого споживача, але не враховували попит і можливість її реалізації виробником [22,
с. 36-37]. Попит і пропозиція, як основні системоутворюючі ринкової економіки, були відкинуті, що стало причиною очевидно недостатньої матеріальної підтримки сільськогосподарського виробництва українського села тих
часів.
Про це переконливо свідчить те, що й після
їх неодноразового підвищення державні заготівельно-закупочні ціни на сільськогосподарську продукцію були значно нижчими, ніж її
собівартість.
Слушним з цього приводу є зауваження
І. Романюка, який вважає обмеження ініціативи колгоспів результатом перманентно неврегульованих складних взаємин між ними та
державою [21, с. 35]. І хоча «хрущовська» доба
стала помітною віхою на шляху відступу від
таких порядків, вище окреслена у цілому негативна тенденція зберігалась і надалі впродовж
багатьох років існування радянської системи
господарювання. Характеризуючи наслідки
«хрущовських» перетворень в аграрному секторі України, І. Лубко стверджує: «Отримавши
досить значну в порівнянні з минулим свободу
дій, зміцнивши матеріально-технічну базу та
фінансово-економічні можливості, справжніми
господарями на землі колгоспи не стали. Міцний ланцюг, що ставив їх в залежність від директивних органів, так і не був розірваний» [16, с. 13].
Досліджуючи вплив аграрних перетворень
Хрущова на українське село, І. Лубко звертає
увагу на кількісно-якісні зміни у структурі матеріально-технічного забезпечення сільського
господарства України. Вона відзначає зростання рівня механізації виробничих процесів
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(помітніше у рільництві, і слабше у тваринництві), електрифікацію села, щоправда, більше у
культурно-побутовій сфері [16, с. 11-12].
Безумовно, у питаннях матеріальнотехнічного забезпечення сільськогосподарського виробництва Української РСР чільне місце посідає розгляд питання відносин МТС із
колгоспним селянством.
Із сучасних досліджень відомо, що мережа
МТС розширялася в Україні до початку1954 р.,
насамперед за рахунок приєднаних у ході Другої світової війни західноукраїнських земель. У
другій половині 1950-х рр. відкриття нових
МТС призупинилося, а у 1956-1957 рр. уже навіть були спроби продажу техніки колгоспам [20, с. 10-11].
Вивчаючи матеріально-технічну базу МТС,
механізацію сільськогосподарських робіт у
колгоспах та економічні взаємини між МТС і
колгоспами у 1950-х рр., Л. Ровчак приходить
до таких висновків:
1) зміцнення матеріально-технічної бази
МТС відбувалося за рахунок розширення державних капіталовкладень в якісно нові машини й інші досконалі конструкції, а не гонитви
за їх кількістю;
2) створення нових конструкцій тракторів і
сільгоспмашин, незважаючи на певні успіхи,
йшло все ж повільними темпами;
3) машинно-тракторний парк МТС західноукраїнських і південноукраїнських областей
був укомплектований ліпше за інші регіони;
4) найліпших показників у сільгоспвиробництві МТС досягли у зерновому виробництві;
5) МТС виконували також функції агрономічного обслуговування колгоспів, впроваджували у практику досягнення сільськогосподарської науки;
6) взаємини МТС і колективних господарств будувалися на основі Типового договору, в якому відображалися зобов’язання обох
сторін, хоча нерідко зазначені у них пункти не
виконувалися або виконувалися несвоєчасно [20, с. 12-13].
Не погоджуємося із першим висновком
І. Лубко, яка стверджує, що «виробники сільськогосподарської техніки, надаючи пріоритет
більш складним, а отже дорогим машинам,
скорочували випуск необхідних, але дешевих
машин і механізмів» [16, с. 11]. Захоплення технічним прогресом, який впроваджувався здебільшого суто формально, більше шкодило
справі, ніж вирішувало конкретні проблеми із
забезпеченням українського села технікою.
У розрізі матеріального зміцнення українського села І. Лубко заперечує огульну крити-

ку «кукурудзяної кампанії» М. Хрущова. «Звичайно, не можна відкидати того, що вкрай поспішне, обтяжене гігантоманією розширення
кукурудзяних площ призвело до певного розбалансування хлібофуражного комплексу, –
стверджує вона, – проте реальний стан справ в
сільському господарстві був значно складніший, ніж позірні картини, намальовані критиками Хрущова» [16, с. 13]. Зокрема, дослідниця
наводить приклади тих колгоспів, які налагодили раціональне вирощування кукурудзи,
отримали значну кількість зерна і силосної
маси, досягли високої продуктивності тваринництва, зміцнили економічну базі колгоспу і,
зрештою, підвищили оплату трудодня колгоспника [16, с. 13].
А. Шевельков, аналізуючи окремі аспекти
аграрної політики держави, наголошує на необдуманих рішеннях партійного керівництва і
недофінансування сільського господарства [24]. Усе це у комплексі призвело до зниження показників сільгоспвиробництва у 1963
році. У результаті, маючи величезний продовольчий потенціал, СРСР цього року був змушений вдатись до імпорту сільськогосподарської продукції, який у наступні роки неухильно збільшувався [24, с. 100-102].
Але навіть за таких умов, наголошує вчений, влада не переставала спекулювати на
економічних показниках і маскувала нерентабельність більшості нововведень в аграрному
секторі. Незважаючи на нестачу продовольства, М. Хрущов у своїх виступах і далі наполягав
на захмарних показниках хлібозаготівель [24,
с. 100]. Щодо економічної доцільності купівлі
техніки МТС колгоспами, А. Шевельков вважає
її такою, що на довгий час підірвала рентабельність матеріально-технічної бази господарств [24, с. 102].
Л. Халецька у своєму дослідженні акцентує
увагу на соціально-економічних показниках
життя селян [23]. На її думку, екстенсивний
спосіб ведення господарства уповільнив у кінці 1950-х років зростання доходів селянства.
Навіть певне збільшення матеріальних надходжень у селянські родини та загальне підвищення рівня заробітної плати не змогло вирішити проблему дисбалансу між доходами
сільського і міського населення [23, с. 8]. При
цьому фізичне зростання прибутку селянської
родини супроводжувалось, здебільшого, надто
великим фізичним навантаженням на їх членів. Водночас на її думку, відчутним ударом по
селянам стала політика Хрущова спрямована
на обмеження розмірів особистих присадибних господарств, які «погіршили рівень життя
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великої маси людей, позбавивши їх основних
джерел існування» [23, с. 9].
Таким чином, аналіз сучасної історіографії
присвячений матеріальному забезпеченню
українського села доби «відлиги» дає підстави
твердити, що пекучою проблемою матеріально-технічного забезпечення українського села
хрущовського періоду залишався разючий
дисбаланс у цінах на сільськогосподарську та
промислову продукцію. Встановлені у суто адміністративному порядку, вони стали фінансовим тягарем для колгоспів, яким доводилось
оплачувати борги за техніку отриману від ліквідованих МТС. Продана їм техніка стала суттєвим джерелом грошових надходжень для
держави, які потім повертались колгоспникам
у вигляді заробітної плати. Однак якість самої
техніки не дозволяла суттєво поліпшити ефективність сільськогосподарських робіт, а, отже, належно збільшити обсяги виробництва
сільськогосподарської продукції та знизити її
собівартість.
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Karasevych Oksana
Development of the Material and Technical Basis of Agrarian Sector during the Thaw in the Writings of the Native
Historians of the Era of Independence
The paper presents a historiographical overview of the process of development and improvement of the material and technical basis of agriculture in Ukraine during the period of Khrushchev Thaw. A number of aspects related to the nature of the reform
of agriculture in general are analyzed. The complex and rather contradictory nature of the implementation of a large-scale campaign of MTS (machine tractor station) liquidation and the hasty and widespread sale of their machinery to the collective farms
is shown. The influence of material and technical innovations in the agrarian sector of the economy on the organization of work
in agriculture is shown. It is found out that those changes took place in parallel with a certain democratization of socio-political
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life in the country. The author claims that this caused quite significant changes in the Ukraine population social sphere of life in
general and especially in the rural areas.
It is concluded that the analysis of modern historiography devoted to the material security of Ukrainian village of the Thaw
time, makes it possible to assert that the pressing problem of material and technical security of the Ukrainian village of
Khrushchev period was a striking imbalance in prices for agricultural and industrial products. Established merely
administratively, they became a financial burden for the collective farms, which had to pay the debts for the machinery received
from liquidated MTS. Farming machines sold to them became an essential source of receipts for the state, which then were
returning to collective farmers in the form of wages. However, the quality of the machinery itself did not allow to improve the
efficiency of agricultural work significantly, and, consequently, to increase properly the agricultural output and reduce its cost.
Keywords: MTS, peasantry, collective farms, the Thaw, reforming, RTS (repair technical stations), agricultural machinery,
rural economy
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Автор порушує проблему формування національного історичного наративу на прикладі використання
історичного образу короля Данила Романовича. Акцентовано увагу на особливостях конструювання нової
історичної пам’яті у сучасній Україні, як частини більш широкого процесу створення нової національної
ідентичності. Постать Данила Романовича виступає предметом ретроспективного аналізу. Вивчається
боротьба за очищення української історії від міфологічних і клішованих, штучно винайдених радянських
героїв минулого. Де король Русі, зображений як неісторичний «Данило Галицький». У дослідженні автор
з’ясовує як на прикладі візуалізації культурної пам’яті (монументи, марки, ордени, картини) було проведено стилізацію образу правителя й інтегровано образ першого короля Русі до сучасного українського суспільства.
Ключові слова: король Данило Романович, культурна пам’ять, історична політика, міф, конструювання

Зростання дослідницької уваги до постаті
князя та короля Данила Романовича, його новий «королівський» образ і використання правителя в якості однієї з ключових фігур української історії, вказують на широку трансформацію культури пам’яті у сучасній Україні. Відхід від інституцій комуністичного режиму та
поступовий занепад офіційної радянської доктрини історії, відкинув ідею багатонаціональності «радянського народу». Пошуки нових
концептів колективної ідентичності у незалежній Україні межують із формуванням нових
історичних наративів, які є творцями ідентичності. Такі зміни торкнулись і пам’яті про Данила Романовича, який у дореволюційний час
був привласнений винятково до Галицької
землі, а в радянську епоху перетворився на
локального
західноукраїнського
герояпатріота.
Найбільш потужною формою репрезентації
пам’яті про Данила Романовича у сучасному
українському суспільстві стало широке використання його образу у візуальній культурі.
Вона найбільш повною мірою може продемонструвати нам як саме було інтегровано й у подальшому репрезентовано пам’ять про короля
Русі у незалежній Україні. Перед нами постає
питання – який же образ володаря є прийнятним у сучасному суспільстві? Суспільстві де,
здавалося б, мають місце демократичні принципи, які поєднуються із бажанням істориків
очистити нашу пам’ять від неісторичних образів минулого. Чи вдалося нам позбутися усіх

зображених кліше та історичних міфів у біографії першого короля Русі? Чи спромоглися ми
інтегрувати пам’ять про князя та короля відповідно до потреб сьогодення без «славнозвісного» спадку минулих століть?
Вивчення особливостей історії пам’яті про
короля Данила Романовича в українській академічній історії досі не стало предметом систематичного аналізу. У нас немає жодної роботи комплексного, синтетичного характеру.
Немає й окремих вузьких спеціальних робіт
присвячених даній проблематиці. Досі, ні в
українських, ні закордонних студіях не простежувалось спроб розглянути зміну образу
Данила в якості одного з аспектів формування
та розвитку української культурної пам’яті й
індикатора змін концептів колективної ідентичності в українській історії.
Тим не менш, ми все ж можемо опертися на
спеціальні дослідження окремих аспектів історії пам’яті Данила Романовича. Серед основних
і найбільш важливих робіт для нас виділяємо
тексти Я. Дашкевича [8], О. Головка [6], Л. Войтовича [4], В. Нагірного [35], М. Волощука [5]
та, напевно, найбільш ґрунтовну працю політичної біографії короля Русі авторства
Д. Домбровського [33; 34].
Перетворення Данила Романовича на символ пам’яті минулого як національного, так й
історичного, за допомогою монументальних
споруд, стало можливим лише після набуття
Україною статусу незалежної держави. У такому контексті розуміємо, що перед нами поста-
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ють місця пам’яті в їх класичному вигляді. Механізм їх функціонування за П’єром Нора полягає у збереженні та відтворенні пам’яті групи людей про самих себе, свою історію, свою
національну приналежність. Виходячи з таких
теоретичних засад, для нас важливо зрозуміти
та визначити сутність традиції пам’яті про Данила Романовича у візуальній культурі сучасної України на прикладі його зображень на
державних нагородах, марках, грошових одиницях тощо. Однак найбільш цінним і найбільш ефективним способом репрезентації
образу давнього правителя у суспільстві стало
відкриття низки монументів або ж
пам’ятників.
Встановлення монумента пам’яті герою
минулого – подія загальнодержавного масштабу, яка завжди супроводжується бурхливими обговореннями вченої спільноти, органів
державного управління та громадського сектору. Традиційна історична уява про Данила
Романовича перетворила володаря Русі на локального західноукраїнського героя минулого.
Тому, очевидно, монументи пам’яті повинні
бути у найбільших містах Західної України.
Протягом багатьох років у свідомості населення формувався стійкий образ приналежності Данила до міста Галича, який у певний
проміжок часу справді був його столицею, однак уже із 40-х рр. XIII ст. такий статус втратив.
Тим не менш, населення Галича продовжувало
вважати короля Русі своїм давнім предком,
навколо якого будувалась уся концепція історії міста. Цілком природнім явищем стало
вшанування пам’яті про Данила Романовича
встановленням пам’ятника середньовічному
володарю.
22 вересня 1998 р. місто святкувало 1100 р.
від часу свого заснування. Як наслідок, було
прийнято рішення репрезентувати пам’ять
про ювілей міста встановленням пам’ятника
найвідомішій постаті Галича – королю Данилу
(див. рис. 11). Авторами монумента стали скульптор О. Пилєв та архітектор О. Чамара. Композиційно пам’ятник складався із гранітного
постаменту висотою 3,5 м на якому була встановлена бронзова статуя Данила Романовича
на коні висотою 4,2 м [17]. Права рука із мечем
відведена назад. Площа, на якій встановлено
пам’ятник, вважається саме тією частиною міста, яку заклав Данило для усіх іноземних купців. А сам образ володаря нагадував його вигляд, коли він уперше в’їхав до міста в якості
переможця боярської опозиції 1238 р. На гранітному постаменті зображено напис –
«КОРОЛЬ ДАНИЛО ГАИЛЦЬКИЙ». Незважаючи

на це, композиційно монумент жодним чином
не демонструє королівського статусу Данила.
Видається не зовсім зрозумілою така популярність давньоруського правителя серед галичан, адже сам Данило для розбудови міста
зробив не так багато. І ще більш дивним виглядає пантеон пам’яті міста, де справді галицькі князі, які перетворили Галич на один із
центрів Русі, залишались на маргінесі пам’яті
минулого. Авторитет Данила Романовича, його популярність стала ключем для того, що
саме у Галичі, на 1100-річний ювілей міста було встановлено перший монумент короля Русі
у незалежній Україні.
Найбільшого ажіотажу та значних суперечок було викликано навколо встановлення
пам’ятника у Львові. Місто справді давно очікувало на місце пам’яті свого славного предка,
особливо беручи до уваги найбільш популярну
гіпотезу, про короля Русі як фундатора. Ще у
1947 р. керівництво області подало пропозицію до уряду УРСР про дозвіл відсвяткувати
700-річчя заснування Львова у 1949 р. й увіковічити цю подію встановленням пам’ятника
Данилові [27, c. 260].
Проблема репрезентації меморіального місця полягала у невизначеній позицій міських
можновладців, які не надали чітких аргументів партійній верхівці. У політиків виникали
сумніви щодо давньоруського походження
міста, яке наштовхувалось і на винятково радянську позицію «слави» Данила Романовича.
Близько десяти років тягнувся процес обговорення можливості встановлення монумента [9, c. 33]. У 1958 р. прийнято постанову «Про
спорудження у 1958-1970 рр. пам’ятників у
Львівській області», яка передбачала встановлення пам’ятника для Данила Романовича на
площі Старий Ринок. Неоднозначне ставлення
радянського уряду до постаті короля Русі призвело до чергового десятиліття очікування.
5 січня 1971 р. ЦК КПУ і Рада Міністрів УРСР
нарешті прийняла постанову про спорудження пам’ятника. Але знову з’явились бюрократичні труднощі [19, c. 311]. Після чергового
десятиліття, у 1981 р. виконком Львівської
області відновив справу спорудження монумента, однак знову із труднощами. Масла до
вогню підливала й позиція Польщі, «ідейного
сусіда» СРСР, яка вважала Львів винятково
польським містом. Встановлення монументу
Данилові дало б чітку відповідь на позицію
львівської громади стосовно приналежності
міста. Таке місце пам’яті було б спроможне розвінчати усі абсолютно безпідставні закиди
польської сторони.
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Перші реальні кроки на шляху до встановлення монумента були зумовлені рішеннями
Львівського міського Виконавчого комітету
від 19 листопада 1981 р. «Про встановлення
пам’ятника Д. Галицькому», а невдовзі,
21 січня 1982 р. «Про проведення міського відкритого конкурсу на кращий фото-проект
пам’ятника Д. Галицькому» [23].
Такі постанови були прийняті, перш за все,
через тиск громадськості, яка з середини 80х рр. XX ст. значно активізувала свої національні позиції. Численні скарги, відозви, активізація преси, чітка позиція львів’ян змусила Виконком області прискорити процес спорудження монумента [31, c. 8].
Остаточне рішення у справі пам’ятника Данилові Романовичу було прийнято 3-5 жовтня
2000 р. «Про спорудження пам’ятника князю
Данилові Галицькому». Затверджено учасників майбутнього організаційного комітету й
оголошено конкурс на проект монумента.
Конкурс повинен був тривати до 1 лютого
2001 р. [31, c. 9] Як бачимо, справа відносно
встановлення монументу володаря Русі тягнулась без малого півстоліття.
На цьому боротьба за культурну пам’ять
Данила Романовича між владою та громадськістю не закінчилась. Міське управління вирішило скинути ношу фінансування винятково
на всенародну акцію. Таким чином продемонструвавши, що встановлення пам’ятника є ініціативою саме міського населення [9, c. 35].
Діяльність львівських активістів очолила
Л. Кулик-Мурович, тогочасний діяч «Просвіти», «Союзу українок». Зі спогадів довідуємось,
що міська влада досить обережно ставилась до
найменування середньовічного правителя.
Оргкомітет зі спорудження пам’ятника ніяк не
міг змиритися із написом «Король Данило» на
монументі та принципово відстоював титул
«князь». На першому етапі дискусій прийнято
компромісне рішення та напис «Засновникові
Львова від українського народу». Даний момент показово демонструє привласнення Данила до української історії у цілому, а не конкретного регіону [11]. Адміністрація проігнорувала потребу скульпторів та архітекторів у будівельних матеріалах (бронза, граніт). Громадськістю було оголошено масову акцію збору
коштів на створення та встановлення монумента [12].
Повернімося до конкурсу. До спілки архітекторів і Спілки художників України надійшов
21 проект пам’ятника. До фінального етапу
пройшли чотири роботи. Архітектори визначили місце встановлення своїх проектів: про-
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ект Я. Мотики (див. рис. 6) на оглядовому майданчику Високого Замку, проект Я. Троцька на
Валах (біля Порохової вежі) (див. рис. 5) і проект скульпторів В. Ярича та Р. Романовича й
архітектора Я. Чурилика (див. рис. 9) – на Галицькій площі. Були ще дві позаконкурсні роботи авторства Е. Миська (див. рис. 7) та архітектора Коваленка (див. рис. 8). Усі проекти
було розміщено у Львівському палаці мистецтв. Перед комісією, яка планувала провести
конкурс в один тур постало складне завдання.
Було проведено аж три засідання, які, зрештою, не виявили переможця. Другу премію
присудили авторам В. Яричу, Р. Романовичу й
Я. Чурилику. За їхнім проектом було споруджено пам’ятник Данилу Галицькому. Урочисте відкриття відбулося 26 жовтня 2001 р. на
Галицькій площі [30, c. 11].
Проект пам’ятника-переможця зображав
воїна-вершника, який на думку авторів був
притаманний Данилові та його епосі. Під тиском львів’ян на гранітному постаменті було
зображено корону, й іменний напис –
«КОРОЛЬ
ДАНИЛО»
(див.
рис. 9).
П’ятиметровий монумент було відлито із бронзи на Львівській кераміко-скульптурній фабриці [32, c. 128].
Тренд святкування 800-річчя підхопила
Тернопільська обласна державна адміністрація. Слід сказати, що таких проблем, які були у
Львові, не простежувалось. На обласному рівні
прийнято спільне рішення про встановлення
монумента Данилу Романовичу, що повинно
було свідчити про приналежність тернополян
до пам’яті короля Русі. Авторами роботи стали
архітектор А. Чамара та скульптор А. Пилєв.
Композиційно пам’ятник складався з постаменту заввишки 3,5 м, на якому вміщено бронзова постать Данила Романовича [20]. Король
зображений на коні, у правій руці тримає піднятий меч, у лівій – щит. Одягнений у звичайні
руські обладунки. На постаменті фігурує напис
– «ДАНИЛО ГАЛИЦЬКИЙ» (див. рис. 10). Урочисте
відкриття
відбулося
5 жовтня
2002 p. [32, c. 130].
Подія одразу набула широкого ажіотажу,
виникали питання доцільності вшанування
пам’яті Данила, адже якщо у випадку з містами
Львовом і Галичем це цілком природнє явище,
то у Тернополі ситуація була значно делікатнішою. Загальноприйнятою датою заснування
міста є 1540 р. Засноване воно було на уже існуючому на той час поселенні Сопільче, або ж
Топільче. Ця територія входила до держави
Данила і, власне, за це було вшановано пам’ять
про короля у вигляді монумента [16, c. 63].
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Для кращого розуміння особливостей репрезентації пам’яті про Данила Романовича
звернімо наші погляди на композиційне зображення короля Русі в уяві митців, які створювали монументи на замовлення спільноти.
Цей момент показово свідчитиме про те, як
було інтегровано пам’ять про середньовічного
володаря, яким було пригадування, винайдення та відтворення образу правителя в уяві
населення незалежної України. Більшість митців уявляла Данила у традиційному для давньоруських правителів образу вершника. Усі
роботи об’єднував зовнішній образ князявоїна у бойових обладунках і з піднятим вгору
мечем. В уяві художників Данило був перш за
все воїном, мілітаристом борцем із загарбниками, але аж ніяк не політичним діячем, який
під собою зосередив значну кількість руських
земель і мав значний міжнародний авторитет.
Усі проекти пам’ятників не розповідають нам
про історичного Rex Russiae. Данило зображений без корони, яка на час закладення монументів носила більш ідейний характер серед
суспільства. Однак ми розглянули особливості
вшанування та привласнення Данила до історії Галичини. Для отримання більш цілісної
картини репрезентації образу правителя залучимо монументи споруджені на території сучасної Волині.
Історично склалося так, що волинські землі
досить довго перебували у тіні історії Галицької землі та вважались її складовою частиною.
Подібних тлумачень дотримувались ще у
XIX ст. галицькі русофіли, які зберегли свої
сумнівні традиції у наступному столітті:
«нашъ Данило былъ Княземъ еще не цѣлой
Галичины, а тóлько одного Волыня» [10, c. 48].
Однак на сучасному етапі волиняни досить
твердо заявили про свою історичну роль у
контексті минулого Українських земель, яка
жодним чином не поступається своєю значимістю Галицькій історії.
Ми знаємо, що досить довгий період Данило Романович був князем саме Володимирської землі. І, відповідно, дотримуючись історичних фактів, саме на Волині повинна простежуватись найбільш стійка форма пригадування
Данила як предка минулого. Монументальні
споруди цього регіону присвячені епосі XIII ст.
створені за авторства відомого українського
скульптора Т. Бриж. Ще у далекому 1988 р., у
час бурхливих політичних змін у Радянському
Союзі, у місті Володимирі-Волинському було
встановлено невеликий пам’ятник «Данило і
Василько» (див. рис. 13). Монумент встановлено на честь тисячолітньої річниці міста.

Композиційно пам’ятник демонструє Данила
та його брата Василька Романовичів у юному
віці. Княжичі тримають з обох боків сідло батька із усім бойовим спорядженням. Такий символізм, згідно позиції автора, демонструє головну місію життя малих Романовичів – повернення під свою владу батьківських земель.
Найбільш яскравим місцем пам’яті про середньовічного князя є монумент встановлений у 2001 р. у Володимирі-Волинському (див.
рис. 12). Пам’ятник продовжив традицію вшанування пам’яті започатковану у містах Галичини. Автором була Т. Бриж. Архітекторами
пам’ятника стали К. Присяжний і С. Кравцов [7,
c. 308]. Відкрито монумент 17 червня 2001 р.
за участі Президента України. Отож, чи були
знакові відмінності у культурній уяві волинських митців стосовно образу Данила?
Композиційно монумент зображав суворого правителя у руках якого були атрибути
влади, які, на думку автора, характеризували
правління князя – меч і сувій із текстом. Поглянемо ближче на сам монумент. Бачимо, що
меч у руці Данила нагадує варязькі прототипи
зброї зі своїм характерним рослинним плетінням на руків’ї. Зроблено такий мистецький
маневр, за поясненням скульптора, для підкреслення культурного зв’язку короля Русі із
Київською державою минулих століть [7,
c. 309]. Одяг правителя складається із фрагментів крою, які зустрічались у давньоруських
книжних мініатюрах і фресках. Обличчя князя
теж нагадує стиль давньоруського іконопису.
Значний інтерес для розуміння стилістики
пам’яті про Данила, як предка волинського
минулого, є напис зображений на монументі:
«КНЯЗЬ ДАНИЛО КОРОЛЬ ВОЛИНІ І ГАЛИЧА».
Як бачимо, такий авторський хід чітко демонструє позицію у контексті формування
пам’ятника як символу привласнення історичного минулого. Саме Волинь згадана першою,
як це і було у житті Данила. Тому можемо припустити, що пам’яттєві претензії Володимирської землі були справді більш історичнораціональними. До всього добавимо, що у всіх
монументах Галичини правитель згадується
без жодних натяків на свою волинську приналежність. Вказані обставини дозволяють нам
дійти висновків, що король Русі на початку
2000-х рр. усе ще залишався Данилом Галицьким, військовим, героєм, патріотом. Тим самим
продовжив існування усталених у СРСР кліше.
Пояснення такої клішованості у найменування Данила, його привласнення до Галичини, відсутність чіткого уявлення про політичний статус здавалося б можна пояснити оче-
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видними обставинами – зовсім короткий термін існування незалежної України та незавершена трансформація наукових підходів до
тлумачення образу володаря. Поглянемо як
відбувалась еволюція сприйняття образу Данила Романовича у наступні роки культурного
розвитку нашої держави.
Популярність використання імені середньовічного правителя для різного роду культурних, соціальних та адміністративних
об’єктів за останні роки значно зросла. Іменем
Данила Галицького названо площу у Львові,
бульвар у Тернополі. Практично в усіх великих
і середніх містах та містечках Західної, декількох Центральної, Південної та Східної України
є вулиці названі на честь Данила Романовича.
Однак яка перед нами постать увіковічена у
назвах вулиць? Практично в усіх містах значиться назва «імені Данила Галицького». Лише
в Івано-Франківську офіційно значиться вулиця «імені Короля Данила». Часто трапляються
й абсолютно безглузді казуси, коли вулиця
записана неграмотним означенням «Д. Галицького». Це свідчить як про відсутність належної державної політики відносно регламентації іменування об’єктів культури, так і про
загальну неосвіченість населення у свідомості
якого неісторична приставка «Галицький» відносно короля Русі сприймається як прізвище.
На честь середньовічного правителя названо декілька вищих навчальних закладів –
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького та ІваноФранківський університет права імені Короля
Данила Галицького. Львівська популярність
Данила призвела до того, що у лютому 2012 р.
видано наказ про присвоєння державному підприємству «Міжнародний аеропорт «Львів»
імені Данила Галицького. Значну роль у побудові культурно-просторової пам’яті можна відвести також Івано-Франківську. Місто чітко
визначило свою позицію відносно титулу,
адже крім вище вказаної вулиці, 13 жовтня
2015 р. було встановлено черговий монумент.
Автор І. Семак створив образ справді короля –
починаючи від вишуканого одягу та закінчуючи королівським вінцем (див. рис. 14). Уперше
перед нами постав Данило не в образі воїна, як
це було на монументах 2000-х рр., а в образі
короля Русі. На монументі вміщено напис
«КОРОЛЬ ДАНИЛО ГАЛИЦЬКИЙ 1201-1264».
Найбільш ефективною формою репрезентації пам’яті про Данила Романовича на державному рівні стало створення нагороди – ордена Данила Галицького. Слід сказати, що набуття Україною у 1991 р. незалежності зумо-
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вила зміну суспільно-політичного ладу та форми устрою держави. Розпочалися процеси
створення державних інституцій відповідно
до нових демократичних засад. Суттєві зміни
політичних та економічних основ суспільства
створили підґрунтя для розвитку системи
державних нагород України. Це досить важливий момент, адже нагородна система держави
є потужним репрезентатом суспільної пам’яті.
Крім того, нагороди є одним із атрибутів державності, за допомогою яких держава формуються суспільно-світоглядну систему громадян і будує спільне уявлення про минуле.
У створенні нового образу середньовічного
володаря важливу роль відігравало Міністерство оборони України, яке бачило у Данилі винятково полководця-мілітариста. На початку
лютого 2001 р. Проект закону про нагороду
Міністерство подало на розгляд Кабінету Міністрів. За досить короткий термін законопроект було опрацьовано та направлено до Верховної Ради. Відповідно до резолюції Заступника Голови Верховної Ради С. Гавриша про
розгляд у першочерговому порядку, проект у
той же день було передано до Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та
місцевого самоврядування.
Активне обговорення проекту медалі Данила розпочалось лише у грудні того ж року.
Комітет одразу ж розділився у своїх поглядах
відносно форму репрезентації пам’яті князя на
державному рівні. Поданий законопроект
створення медалі князя Данила Галицького
було розглянуто на вечірньому засіданні Верховної Ради 20 лютого 2003 р. Уже на етапі обговорення простежувався конфлікт політичної
та історичної свідомості депутатів, які продовжували користуватись винайденою пам’яттю
про Данила у попередні історичні періоди. Основні дискусії звилися до вирішення статусу
нагороди, яка власне і повинна була репрезентувати державну позиції стосовно першого
короля Русі – локального військового діяча чи
загальнодержавного героя. Активно виступав
за підвищення статусу Т. Чорновіл, вказуючи,
що значущість постаті не відповідає рівню
пропонованої нагороди. Політик пропонував
щоб орден Данила Галицького був для значно
видатніших досягнень і не носив у своїй основі
локального характеру, який тим самим применшував роль володаря Русі. Ще одним приводом суперечок став статус давнього правителя – князь чи король?
Більш ніж столітні дискусії стосовно образу
Данила Романовича призвели до відсутності
суспільної популяризації королівського стату-
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су, що вилилося у повну неграмотність відносно творення державного концепту пам’яті.
Т. Чорновіл, навівши історичні факти, вказав
на помилковість найменування ордена та необхідність використання саме королівського
статусу у нагороді. Однак для більшості політиків постать Данила перебувала на маргінесі
пам’яті та безпам’ятства. Згаданий голова Комітету Г. Крючков зауважив, що нагальної потреби чіткої дефініції образу правителя немає.
Адже радянські нагороди ніколи не зосереджували свою увагу на таких аспектах. Був орден Суворова, а не графа Римнинського, орден
Кутузова, а не князя Смоленського, був орден
Олександра Невського, а не князя Олександра [18].
За те щоб прийняти цей проект як закон
депутати віддали 345 своїх голосів. Рішення
створення нової нагороди було підтримане
двома третинами конституційного складу
Верховної Ради, що демонструє неабияку одностайність у плані культурної політики, адже
далеко не всі проекти можуть похвалитися
такою кількістю голосів. Наприкінці лютого
2003 р. текст Закону України була надіслано до
Адміністрації Президента України [13, c. 297].
30 липня 2003 р. Президент України
Л. Кучма підписав Указ «Про орден Данила Галицького» [28]. Відповідним Указом затверджено Статут ордена, схему його опису та малюнок [26]. Кабінету Міністрів України надано
доручення забезпечити фінансову та матеріальну базу для нагороди.
Орден виготовляється зі срібла, при цьому
має форму рівностороннього хреста з розширеними сторонами, краї яких увігнуті у середину. Хрест покрито синьою емаллю, у центрі
якого – круглий медальйон із позолоченим
зображенням профілю галицько-волинського
правителя та іменним написом «Данило Галицький». У нижній частині колодки знака ордена зображено два позолочені схрещені мечі
(див. рис. 1). Така нагорода призначена винятково для військовослужбовців. Перші зразки
нагороди були виготовлені у Банкнотномонетному дворі Національного банку України, де виготовлялись й інші державні нагороди та у підприємстві «Герольдмайстер».
Святкування 800-річчя з дня народження
Данила Романовича у 2001 р. знайшло своє
відображення й у іншій формі візуалізації
пам’яті, яка у контексті того часу сприяла
утвердженню Данила як Галицького героя
минулого – поштовій марці. Слід зауважити,
що це була не перша спроба репрезентації
пам’яті про середньовічного правителя на

знаках поштової оплати. Ще у 1998 р., коли
святкували 1100-річчя міста Галича, тиражем
у 200 тис. примірників було випущено марку із
зображенням «корони Данила Галицького»
(див. рис. 3). І, власне, на саму річницю народження короля Русі «Укрпошта» ввела новий
поштовий блок марок «Данило Галицький» із
накладом у 60 тис. примірників. Марка зображує володаря на коні із королівською короною
на фоні своєї дружини та фортечних мурів міста Галича. Автором концепту марки став покійний на той час Олексій Штанко. Згідно художньої композиції марку підписано клішованим найменуванням «Данило Романович (Галицький)» (див. рис. 2). Такий композиційний
хід продовжив творити привласнення короля
Русі місту Галичу.
У 1998-2002 рр. Національний банк України
випускав серію монет «Княжа Україна».
1 липня 1998 р. було випущено монету «Данило Галицький». На аверсі монети було зображено в обрамленні інтерпретованого орнаменту капітолій галицької кам’яної церкви XII ст.
із вплетеними у нього гербовими фігурами
птаха та лева, що було символами міст Галича
та Львова. У центра розміщені зображення малого Державного герба України, стилізовані
написи у чотири рядки: «УКРАЇНА, 10
ГРИВЕНЬ, 1998» та позначення, проба та вага
металу [14].
На реверсі монети на тлі імітованого сувою
розгорнуто трьохпланову композицію, яка
складається із зображень поясного портрета
Данила із короною в урочистому військовому
обладунку. На задньому плані вміщено зображення давньоруських будівель і княжого війська. На монеті розміщені стилізовані написи
та роки правління володаря: «ДАНИЛО
ГАЛИЦЬКИЙ» і «1205-1264» (угорі у два рядки) та «КНЯЖА УКРАЇНА» (внизу у два рядки)
(див. рис. 4).
Як бачимо, конструювання нової історичної
пам’яті у сучасній Україні – частина більш широкого процесу формування нової національної ідентичності. Це складний і суперечливий
шлях, не тільки тому, що різні політичні, соціокультурні сили намагаються ним керувати, а
й тому, що нова українська ідентичність повинна асоціюватись із новою незалежною територією, новою країною. Для цього повинні
бути винайдені нові, прийнятні для всієї території герої минулого, які будуть єднати культурний простір держави, а не створювати дискусії науково-культурного та цивілізаційного
характеру загалом.
За період існування незалежної України об-
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раз Данила Романовича зайняв стійке місце в
українській культурній свідомості. Пам’ять
про короля знайшла своє відображення у різних культурних проявах цього феномену – монументальні споруди, елементи міської інфраструктури (вулиці, площі, бульвари) нумізматичні та геральдичні матеріали, поштові марки й ін. Вперше Данило став об’єктом сфери
загальнодержавного регулювання культурної
політики, яка за сприяння активності Західних
областей дозволила створити справді нову
пам’ять про першого Короля Русі.
Однак сумнівні традиції радянського минулого остаточно викорінити не вдалося. Як показали наші дослідження, давньоруський правитель повноцінного загальноукраїнського
пам’яттєвого масштабу поки не отримав. І досі
він залишається пам’ятною фігурою лише для
декількох західних регіонів України із суттєвим акцентом на Галичину. Тим не менш, поступово Данило Романович змінює свій образ у
культурній свідомості українців – від радянського західноукраїнського патріота Данила Галицького, борця із «німецькими псамирицарями» до українського Короля Русі, символу споконвічного європейського цивілізаційного вибору.
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Khrystan Nazarii
Art of Memory: King Danylo Romanovych in Cultural Memory of Modern Ukraine
The paper deals with the problem of formation of a national historical narrative on the example of the use of historical image
of King Danylo Romanovych. The emphasis is placed on the peculiarities of constructing a new historical memory in modern
Ukraine as part of a wider process of creating a new national identity. The figure of Danylo Romanovych is the subject of retrospective analysis. The struggle for the purification of Ukrainian history from the mythological and cliché, artificially invented
Soviet heroes of the past is being studied. Where, the king of Russia, is depicted not as historical «Danylo Halyts’kyi». In the research, the author is finding out, how using the visualization as the example of cultural memory (monuments, stamps, orders,
paintings) the stylization of the image of the ruler and his integration as the first king of Rus to modern Ukrainian society were
carried out.
During the period of existence of independent Ukraine, the image of Danylo Romanovych has taken a steady place in Ukrainian cultural memory. The memory of the king found its representation in various cultural implementations of this phenomenon –
monumental buildings, elements of urban infrastructure (streets, squares, boulevards) numismatic and heraldic materials, postage stamps, etc. For the first time Danylo became the object of the sphere of national regulation of cultural policy, which, with the
assistance of Western regions activity, allowed to create a truly new memory of the First King of Rus. However, the dubious traditions of the Soviet past could not be completely eradicated.
As our research has shown, the Old Rus ruler has not gained a full-scale all-Ukrainian memorial scope yet. And still he remains a memorable figure only for several Western regions of Ukraine with a significant focus on Halychyna (Galicia). Nevertheless, gradually Danylo Romanovych changes his image in the cultural consciousness of Ukrainians – from the Soviet WesternUkrainian patriot Danylo Halyts’kyi, a fighter with «German Hounds-Knights» to the Ukrainian King of Rus, the symbol of European civilization's choice since the beginning of time.
Keywords: king Danylo Romanovych, cultural memory, historical politics, myth, constructing
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Рис. 1. Орден Данила Галицького
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Рис. 2. Поштова марка «Данило Романович (Галицький)»

Рис. 3. Поштова марка «Корона Данила Галицького»
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Рис. 4. Ювілейна монета із серії «Княжа України» – «Данило Галицький»

Рис. 5. Проект пам’ятника Данила Галицького (Я. Троцько, Львів)
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Рис. 6. Проект пам’ятника Данила Галицького (Я. Мотика, Львів)

Рис. 7. Проект пам’ятника Данила Галицького (Е. Мисько, Львів)

145

146

ЕМІНАК

Рис. 8. Проект пам’ятника Данила Галицького авторства Коваленка (Львів)

Рис. 9. Король Данило, м. Львів
(пам’ятник авторства В. Ярича, Р. Романовича)

Рис. 10. Данило Галицький, м. Тернопіль
(пам’ятник авторства Б. Рудого, А. Мищука)
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Рис. 11. Король Данило Галицький, м. Галич (пам’ятник авторства О. Пилєва, О. Чамари)

Рис. 12. Князь Данило король Волині і Галича м. Володимир-Волинський
(пам’ятник авторства Т. Бриж)
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Рис. 13. Данило і Василько, м. Володимир-Волинський
(пам’ятник авторства Т. Бриж)

Рис. 14. Король Данило Галицький, м. Івано-Франківськ (пам’ятник авторства І. Семака)
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В останні десятиліття в українській історіографії спостерігалася тенденція зменшення інтересу до вивчення проблем соціальноекономічного розвитку України у період становлення та формування радянської системи сталінського зразка. Увага науковців, в основному,
акцентувалася на дослідженні таких болючих
тем, як репресії, національно-визвольний рух,
голодомори, окупаційний період тощо. Однак
очевидно, що розглядати такі явища у розриві
із особливостями формування усієї державної
системи, не видається за можливе.

Включення до складу СРСР нових територій
упродовж 1939-1945 рр. зумовило необхідність інтегрування їх в загальносоюзну та республіканську системи координат. Процес радянізації новоприєднаних регіонів мав свої
особливості та динаміку протікання у різні
періоди – довоєнний і післявоєнний. Однак
було чимало спільного у способах, послідовності та змістовному наповненні нових інститутів влади. Їх ґрунтовне вивчення дозволяє визначити загальні й особливі риси процесу радянізації як такого, виокремити його позитивні та негативні складові. З огляду на це, поява
комплексного дослідження історії Закарпаття
1944-1950 рр. в умовах становлення там більшовицько-радянської політичної системи, видається дуже на часі.
Актуальність теми рецензованої монографії не обмежується потребою виявити особливості та відмінності протікання процесу радянізації у регіональному розрізі. Не менш важливим є й інший аспект: це власне самі іманентні потреби сучасної історичної науки докопуватися до нових пластів історії, продукувати
нові знання та переосмислювати їх. Такі спонукальні мотиви й підштовхують науковців до
нових пошуків.
Новаційні риси цієї наукової розвідки, перш
за все, пов’язані з локалізацією об’єкта дослідження, адже Закарпаття, з огляду на його тривале перебування поза межами України та багатонаціональний склад населення, є особливим регіоном нашої держави. До того ж, на підставі залучення значного масиву різноманітних
джерел, автору вдалося відтворити ґенезу ра-
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дянізації регіону, динаміку реформування та
створення основних його інституцій упродовж
означеного періоду. Безсумнівно важливим
внеском Василя Васильовича у дослідження
історії Закарпаття цього періоду є успішна
спроба його «олюднення», «персоніфікації».
Автор демонструє глибоку обізнаність з історіографією проблеми. Виходячи з хронологічних рамок написання наукових праць, проблематики дослідження та методологічних підходів, використовуваних їх авторами, Василь
Міщанин дотримується усталеної у сучасній
історичній науці схеми поділу видань на дві основні групи: дослідження радянських та українських істориків після здобуття незалежності
України. Автор виокремлює низку тематичних
блоків, які стали предметом окремих наукових
пошуків дослідників – аграрна політика у регіоні, історія церкви в Закарпатті, становлення
радянської системи освіти у краї. Автор слушно
зауважує, що «повоєнна історія Закарпаття стала предметом дослідження не тільки українських, а й зарубіжних вчених» (с. 48), однак чомусь тільки обмежується посиланням на кілька
таких праць. Поза тим, думається, що співставлення точок зору вітчизняних і зарубіжних дослідників на питання радянізації Закарпаття,
сприяло б глибшому розумінню цього процесу
в контексті тих тектонічних змін, які відбувалися у країнах Східної Європи у повоєнний період. Дуже цікавою, з огляду на сказане, є, наприклад, праця Е. Епплбом «Залізна завіса.
Приборкання Східної Європи 1944-1956», в якій
авторка досить глибоко аналізує події та явища, які мали місце в Угорщині у досліджуваний
В. Міщанином період.
Характеризуючи джерельну базу, автор монографії не обмежується їхньою анотацією, а
намагається показати, які дослідницькі завдання дозволили розв’язати певні документальні комплекси. Ґрунтовна, поглиблена пошукова робота дала можливість досліднику
виявити й опрацювати величезний масив нових документів з фондосховищ основних
центральних архівів (ЦДАВОВ України, ЦДАГО
України) та державного архіву Закарпатської
області. Без сумніву позитивним є залучення
до написання роботи значної кількості матеріалів крайової періодики.
Варто зауважити, що в основу скрупульозного підходу дослідника до опрацювання джерел покладено такі методологічні установки,
за якими визначається достовірність документів. Критичний аналіз вміщених у радянських
документах даних (зокрема, статистичних),
дозволив відсепарувати вірогідні матеріали

від сфальсифікованих. А вихід на принципові
висновки і твердження підкріплений співставленням документів різного походження.
Відрадно, що автор монографії детально
зупиняється на аналізі використовуваного
ним у ході дослідження методологічного інструментарію. Його розкриттю присвячено
два окремих параграфи. Аналіз історіографічного доробку попередників дав підстави
В. Міщанину звернути увагу на те, що «постійне коригування реального історичного процесу за спрощеною марксистською методологією, у т. ч. пояснення причин, перебігу, суті і наслідків радянізації Закарпаття за наперед заданим «алгоритмом», призвело до тривалого
закріплення фальшивих штампів і стереотипів» (с. 50). Він виокремлює основні маркери,
якими позначений алгоритм висвітлення процесу радянізації Закарпаття у сучасній історіографії проблеми: колективізація краю; збереження об’єкту та предмету дослідження у зафіксованих марксистськими методологічними
підходами рамках, але зі «зміною, так би мовити, полярності»; трактування радянізації краю
у безальтернативному контексті.
Автор акцентує увагу на відмінностях методологічних підходів вітчизняних і зарубіжних
дослідників і цілком слушно зауважує, що досить часто науковці «замикають» проблему в
локальних рамках досліджуваного регіону, тим
самим, відсепаровуючи історію Закарпаття, як і
будь-якої іншої частини України, від загальноукраїнського та загальноєвропейського контексту. Василь Міщанин має рацію у тому, що
«адекватному розкриттю теми сприяло б уточнення поняття «радянізація» та системний
аналіз історичних процесів на основі цієї дефініції». Однак, апелюючи до науковців, він не
пропонує авторського трактування цього терміну, хоча, виходячи з предмету дослідження,
воно є не просто бажаним, а необхідним.
Ідея автора зробити порівняльний аналіз
процесу радянізації регіонів, приєднаних до
СРСР у 1939-1940 та 1945 рр. на підставі виокремлення загальних та особливих рис, є досить цікавою і доречною. В. Міщанин показує
хронологію подій у новоприєднаних регіонах
СРСР з огляду на динаміку змін їхнього суспільно-політичного й економічного життя, акцентуючи увагу на аграрній реформі та політико-юридичній фіксації цього процесу. Однак,
на нашу думку, автор надміру захоплюється
деталізацією окремих фактів, як, наприклад,
аналіз кампанії зі створення колгоспів у республіках Прибалтики у кількісному їх розрізі (с. 69). Так само дещо переобтяженим циф-
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рами виглядає сюжет про депортації населення західних областей УРСР та Литви, Латвії й
Естонії.
Натомість позитивним моментом монографії є намагання автора показати процес радянізації країн Центрально-Східної та Південно-Східної Європи як тло, на якому й у канві
якого розгорталися події на Закарпатті впродовж 1944-1950-х років.
Не викликає заперечень запропонована автором періодизація процесу радянізації в
окресленому регіоні: превентивна – періоду
НРЗУ (1944-1945 рр.) та класична (19461950 рр.). На підтвердження своєї думки
В. Міщанин визначає основні особливості кожного з цих періодів. Власне така періодизація
лягла в основу структурної побудови рецензованої монографії.
Специфіку превентивного етапу радянізації
автор розглядає у двох наступних розділах наукової розвідки. Василь Васильович з документальною точністю репрезентує хроніку розвитку подій на Закарпатті упродовж 19441945 років. Розгорнута ним панорама подій
супроводжується авторськими коментарями.
Зокрема, він наголошує на відмінностях між
поняттями ««возз’єднання» як волевиявлення
населення жити в українській державі» та
«“возз’єднанням” як інструментом радянізації» (c. 73). Власне під цим кутом зору
В. Міщанин і розглядає події, що супроводжували процес радянізації. Детальний аналіз архівних документів дав автору підстави для висновку, що політичне обличчя Закарпаття у
кінці 1944 р. визначали не представницькі органи влади – народні комітети, сформовані
більш-менш демократичним шляхом, а радянські офіцери. У монографії подано різні, почасти протилежні, точки зору науковців щодо
оцінки діяльності народних комітетів, однак
Василь Васильович на цьому «обриває» ланцюг своїх міркувань, не висловивши чітко власної позиції з цього питання.
Цікавими, змістовними та фактологічно
наповненими є сюжети наукового дослідження, які розкривають процес легітимізації та
легалізації радянської влади на Закарпатті через процедуру підготовки та проведення з’їзду
народних комітетів Закарпатської України й
укладення радянсько-чехословацького договору про Закарпаття. Свою розповідь автор
ілюструє фотокопіями важливих архівних документів, витягами зі звітів про проведення
зборів мешканців регіону та публікацій у пресі.
Позитивним моментом є спроба автора показати особливості висвітлення «закарпатської
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теми» на сторінках світових пресових видань,
зокрема, «The New York Times», «The
Economist», «Daily Herald». Однак він обмежується тільки згадкою про ці публікації, не розкриваючи суть їх позиції щодо цього питання,
окрім «німецької, чеської та словацької періодики, які робили акцент на “анексії Закарпаття
комуністичною навалою”» (с. 101).
Помітне місце у монографії відведено висвітленню процесу превентивної радянізації
Закарпатської України, який автор розглядає з
огляду на такі чотири позиції – символізація
життєвого простору краян; закладення основ
тоталітарної економіки, зокрема, колгоспної
системи на селі; розгортання маховика репресій та освітні трансформації. Радянізація сталінського зразка традиційно супроводжувалася насадженням атрибутів більшовицькорадянської влади. Йдеться не тільки про традиційну державну символіку, як от герб, прапор, гімн, але запровадження нових свят, обрядів, політики комеморації, яка полягала у
перейменуванні вулиць, появі та канонізації
нових героїв. Натомість пантеон національних
героїв методично руйнувався, паралельно зі
знищенням і маргіналізацією церковного
життя та релігійної свідомості закарпатців.
Авторське бачення змісту, методів і форм
тоталітарної економіки принципово не розходиться з позицією вітчизняних дослідників цієї
проблеми. За вже усталеною в українській історіографії схемою В. Міщанин розгортає перед
читачами картину динаміки відбудовчих процесів на Закарпатті, аграрних перетворень у
закарпатському селі, налагодження тут промислового виробництва за радянським зразком.
Цікавим і багато наповненим фактологічним матеріалом є сюжет розділу монографії,
присвячений висвітленню освітніх трансформацій у регіоні. На підставі значної кількості
документальних джерел автор виокремлює
кілька основних проблем у цій сфері життя –
відсутність достатньої кількості шкільних
приміщень і катастрофічна ситуація з учительськими кадрами. Дослідник вказує, що
основним джерелом поповнення вчителів були відряджені сюди фахівці з інших регіонів
України. Однак це, з одного боку, вирішувало
проблему кадрового голоду, а з іншого – породжувало низку інших, оскільки приїжджі вчителі нерідко мали низьку фахову підготовку,
не знали місцевих звичаїв і їм важко було адаптуватися до місцевих умов. На нашу думку,
автор дещо надміру захоплюється цитуванням
документів, залишаючи, натомість, поза рамками розповіді своє ставлення до тих чи інших
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подій та явищ. Наприклад, цікавою, на нашу
думку, є інформація, почерпнута В. Міщанином
з тексту доповідної записки «Про роботу шкіл
Закарпатської області в 1945/1946 н.р.». Виклавши зміст документу, автор чомусь не вважав за потрібне висловити свої міркування з
приводу того, чому релігійна свідомість довгий час залишалася панівною у середовищі
школярів і місцевих педагогів. З тексту роботи
важко зрозуміти яким було ставлення учнів та
їхніх батьків до змісту освіти, переповненого
ідеологічними штампами.
Окремої уваги заслуговує частина тексту, в
якій розкривається репресивна політика влади
стосовно окремих категорій місцевого населення. Автор акцентує увагу на кампаніях з виселення німців та угорців, які проживали на
території Закарпаття й одними з перших потрапили у жорна сталінської каральної машини.
Ще однією інституцією, жорстко переслідуваною владою, залишалася церква. Аналіз її взаємостосунків з офіційною владою у досліджуваний період, дав підстави В. Міщанину для висновку, що церковна політика більшовицької
влади була спрямована на обмеження Грекокатолицької церкви та підтримку православної.
Політична ситуація в області розглядається
автором з трьох позицій – адміністративні та
ідеологічні заходи впродовж 1946-1950–х років, аналіз протікання виборчих кампаній 1946
і 1947 рр. й особливості кадрової політики у
регіональному розрізі. Цікавим і змістовно наповненим є сюжет розділу, в якому розкриваються заходи влади, спрямовані на радянізацію символічного простору Закарпаття – перейменування вулиць, населених пунктів, інститутів регіональних і місцевих органів влади. Значну увагу автор приділяє особливостям
налагодження агітаційно-пропагандистської
роботи у регіоні. Цілком слушно він виокремлює, як основні, інструменти впливу на свідомість місцевого населення, засоби масової інформації – місцеві газети та кіно. Одним із основних органів контролю за їх діяльністю та
ідеологічно правильним наповненням змістової частини виступало управління пропаганди
й агітації ЦК КП(б)У, чиновники якого з частими перевірками навідувалися у регіон, про
що, власне, й згадується у цій частині роботи.
Варто підкреслити, що питання підбору та розстановки кадрів у відповідні відділи й управління районних, міських та обласного комітетів КП(б)У – агітаторів і пропагандистів, перебувало на постійному контролі як центральних так і регіональних органів влади. Тривалий час воно залишалося невирішеним, оскі-

льки бракувало спеціалістів відповідної кваліфікації. У цій частині роботи В. Міщанин не розглядає цю проблему в якості окремого предмету вивчення, проте він повертається до неї у
сюжеті про кадрову політику.
Поза сумнівом, що питання підбору та розстановки партійних і радянських посадовців на
новоприєднаних територіях було одним з основних для партійно-радянського керівництва. Саме вони виступали представниками нової влади та були відповідальними за якість її
впровадження у регіоні. Позитивним моментом є те, що Василь Васильович проводить паралелі щодо реалізації кадрової політики в Закарпатті й інших регіонах України, виокремлюючи спільні риси. Зокрема, він акцентує
увагу, що джерелом поповнення кадрів виступали східні регіони України і кістяк кадрового
потенціалу становили не представники місцевого населення, а «приїжджі». Варто було, на
нашу думку, звернути увагу на той факт, що
переважна більшість відряджених сюди спеціалістів, хоча й були українцями за походженням, однак не ідентифікували себе за національною ознакою, але виключно за політичними
переконаннями – «радянська людина», тому в
масі своїй послуговувалися винятково російською мовою.
Не можна не погодитися з думкою автора
про значну плинність кадрів, яка була характерною, особливо для періоду 1944-1947 років.
Проте автор чомусь уникає робити більш загальні висновки щодо причин поширення
цього явища, обмежуючись витягами з офіційних звітів тогочасних відповідальних партійних осіб. Натомість, думається, що «неблагонадійність», хоча й мала місце, але не була аж
так поширеною, як про це звітували партійні
чиновники. Низький рівень освіченості, загальної культури, непрофесійність досить часто
ставали підставою для переміщення посадовців. Не менш важливим моментом для прийняття рішення стосовно кадрових питань був
страх відповідальності високопосадовця за
прийняття неправильного рішення.
Короткий фаховий аналіз специфіки кадрової політики у силових органах Закарпаття,
зроблений автором монографії, підвищує її
наукову цінність
Вартісними, на нашу думку, є сторінки тексту, присвяченого аналізу Закарпатського варіанту «культурної революції» по-радянськи.
Викладаючи матеріал тексту, автор загалом не
відходить від усталеної у вітчизняній історіографії традиції розгляду проблеми у двох аспектах – сфери освіти та культури, однак про-
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блему ідеологічного контролю над діяльністю
митців і творчих колективів краю розглядає в
окремому параграфі. Така структурна побудова дослідження дала йому змогу більш детально розкрити точки біфуркації конфлікту
влади та суб’єктів культурно-освітніх процесів.
На думку автора, у досліджуваний період «особливого розмаху набрала боротьба проти т.зв.
«українського буржуазного націоналізму».
…набули поширення звинувачення літераторів у відсутності в їх творах марксистськоленінської методології» тощо (с. 312, 313).
Окремим предметом детального аналізу
В. Міщанином стали тексти лекцій тодішнього
першого секретаря Закарпатського обкому
КП(б)У І. Компанця, в яких узагальнено підсумки «жданівщини» у регіоні. Думається, що
залучення автором ширшого кола джерел наративного характеру, зокрема, спогадів сучасників тих подій, дозволило б йому вийти за
рамки джерел офіційного, партійного характеру та подивитися на ці події очима «жертв»
або «співчуваючих» переслідуваним. Однак
залучення до написання роботи нових документів, дозволило науковцю доповнити портрети уже знаних діячів культури й освіти краю
та виявити імена досі невідомих осіб. Це підсилює науково-практичну значимість монографічного дослідження В. Міщанина.
Зважаючи на багату палітру національноетнічної мапи Закарпаття, доволі доречним є
виділення в окремий розділ теми соціальної
динаміки. Насамперед, дослідник визначив
форми та способи переміщення закарпатців
упродовж другої половини 1940-х – 1950-х років. Серед найголовніших він називає «оптацію» (добровільний вибір громадянства), зумовлену підписанням «Угоди між Урядом СРСР
і Урядом ЧСР…», імміграцію та еміграцію, нелегальні втечі за кордон жителів Закарпаття (с. 322). Важливим чинником, який змінив
співвідношення присутності представників
різних етносів і націй у регіоні, була кадрова
політика більшовицько-радянської влади, наслідком якої став приплив сюди значної кількості російськомовних осіб. Обіймаючи, здебільшого, ключові посади у державно-партійній
сфері управління, економіці та культурі вони
почали відігравати провідну політичну та соціальну роль на Закарпатті.
Досі маловивченою у вітчизняній історичній науці залишається тема навчання західноукраїнської молоді у школах фабричнозаводського навчання. Гарним внеском у заповнення цієї лакуни стануть сторінки дослідження, присвячені висвітленню особливос-
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тей «призову молодих закарпатців у школи
ФЗО» (с. 328-332).
Державна політика у сфері релігії розглядається автором у контексті соціальних трансформацій у краї. Таке поєднання видається
дещо недоречним, однак це не применшує наукового рівня висвітлення дослідником цієї
проблеми. На підставі численних архівних документів В. Міщанин приходить до висновку,
що релігійна політика партійно-радянської
влади носила виразно репресивний характер.
Зайнявши відверто ворожу позицію щодо Греко-католицької церкви, керівництво СРСР зайняло позицію її методичної поетапної ліквідації. Тимчасовим союзником держави у цій
боротьбі виступала Православна церква, неприховані гоніння на яку почалися згодом наприкінці 1940-х років. «Під суворим контролем радянських органів влади опинилися протестантські громади», – резюмує автор.
Монографічне дослідження завершує розділ про організацію та масштаби поширення
спротиву радянізації Закарпаття. Автор розкриває особливості розгортання у регіоні національно-визвольного руху під керівництвом
ОУН. На підставі численних архівних документів, В. Міщанин розгортає перед читачем хронологію антирадянського спротиву у різних
районах Закарпаття.
Беззаперечною новизною рецензованої роботи є сюжет, в якому йдеться про діяльність
підпільних організацій у закарпатському регіоні, переважна більшість з яких були молодіжними. Автор досить детально зупиняється на
причинах їх виникнення, чисельності та масштабах впливу їх роботи на суспільну свідомість.
Однак, характеризуючи форми роботи молодих опозиціонерів і зміст поширюваних ними
гасел і листівок, він здебільшого обмежується
сухою фразою партійного офіціозу – «антирадянський характер» і не розшифровує більш
детально її суть. Варто було б звернути увагу
на те, які категорії населення ставали
об’єктами антирадянської пропаганди, проти
якої політики влади особливо гостро виступали члени підпільних організацій. Завдячуючи
кропіткій пошуковій роботі В. Міщанина стали
відомими імена активних учасників цього руху
та їх доля в умовах сталінського режиму.
В контексті вирішення зафіксованих у
вступній частині роботи дослідницьких завдань, автор акцентує увагу на антирадянських настроях місцевого населення, які мали
місце впродовж досліджуваного періоду. Заслуговує на повагу величезний масив проробленої дослідником роботи зі збору спогадів
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закарпатців про події першого повоєнного десятиліття. Автор наводить чимало прикладів
того, як селяни самотужки чи сільською громадою чинили опір створенню колгоспів, закриттю греко-католицьких церков. «Масовий
спротив, – стверджує В. Міщанин, – проявився
насамперед у «бабських бунтах», антиколгоспних виступах і заворушеннях, акціях пасивного протесту – написання агітаційних листівок, усних висловлюваннях проти колгоспів,
місцевих партійних і радянських керівників» (с. 382).
Завершується розділ досить нетрадиційно
– автор фокусує свою увагу на ключових фрагментах колективної пам’яті закарпатців про
цей період історії їхнього краю. Дослідження
здійснене на підставі зібраного етнографічною
експедицією польового матеріалу – спогадів
очевидців. Його аналіз дав підстави автору
зробити висновок про те, що радянізація загалом була сприйнята населенням негативно.
Особливо болючими були спогади про колективізацію, репресії, ліквідацію церкви. Позитивні емоції викликали спогади про школу.
Варто підкреслити, що введення Василем
Міщанином до наукового обігу чималого масиву архівних матеріалів (переважна більшість
з яких досі не була опублікована), значно роз-

ширює межі наукового вивчення проблеми.
Цінним здобутком автора є оприлюднення
значної кількості досі невідомих загалу постатей активних учасників процесу радянізації
Закарпаття (які почасти стояли по різні сторони барикад) і пересічних громадян, які долею
випадку потрапили у жорна сталінської системи. Новаторським є його підхід щодо структурної побудови монографії. Вміщені у додатки 35 документів слугують не тільки прекрасним доповненням монографії, але можуть стати джерелом інформації для дослідників.
Книга наповнена численними фотографіям,
що робить її цікавою та привабливою не тільки для фахових науковців, але й, що є дуже важливим – для пересічного читача. До того ж
написана вона гарною літературною мовою.
Зважаючи на дуже гостру потребу українського суспільства у маркерах національнодержавної ідентифікації, вважаємо, що поява
цієї монографії є дуже актуальною. Орієнтована на широке коло читачів, вона дає можливість нашому сучасникові заглибитися у події,
які ми називаємо «радянізацією». За загальними, широко популяризованими схемами
побачити конкретну людину, подивитися на
події її очима, пройнятися ними на рівні її відчуттів.
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Осмислення радянського періоду історії
України викликає гострі дискусії серед професійних істориків, фахівців у галузі суміжних
гуманітарних дисциплін, громадськості. Сучасне ставлення до післявоєнного етапу визначається суспільно-політичною ситуацією,

тим, який шлях вирішення назрілих проблем
обирає український соціум.
Нині, як ніколи, актуальними постають дослідження з проблемної історіографії. Історіографія, як спеціальна галузь історичного
знання, є важливою складовою частиною істо-
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ричної науки. Проведення історіографічного
дослідження передбачає вивчення як процесу
накопичення історичних знань, так і еволюції
історичної думки та концептуальних підходів.
Необхідний неупереджений аналіз таких умов
створення історичних праць, як вплив ідейнополітичних установок і форм організації наукових досліджень. Тільки на цій основі можливе об’єктивне визначення закономірностей
історико-пізнавального процесу, його джерельної бази, теоретичних основ і методологічних принципів.

Саме до проблемних історіографічних досліджень належить рецензована монографія
миколаївського дослідника Д. Нефьодова, присвячена українському робітництву в повоєнне
двадцятиріччя. Її актуальність обумовлена науковим значенням зазначеної теми. Аналіз
значного комплексу історичної, економічної,
демографічної та соціологічної літератури, де
розглянуто теоретичні та практичні аспекти
становища українського робітництва у повоєнний період, дав можливість досліднику оцінити ступінь вивчення обраної теми, а також
окреслити перспективи подальших наукових
розробок. Разом з тим в існуючих історіографічних традиціях існують різні, часом взаємовиключні думки щодо розвитку та становища
робітників УРСР досліджуваного періоду, що
зумовлює необхідність детального аналізу літератури. Багато аспектів історії українських
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робітників визначеної доби не стало предметом історіографічного аналізу. Дослідження
Д. Нефьодова стало спробою заповнити прогалину в розробці цієї наукової теми.
Сучасний розвиток історіографічних досліджень вимагає ґрунтовних знань історикоконцептуальних моделей і вміння оперувати
ними. Сьогодні українські вчені обґрунтовують виділення різних однолінійних і багатолінійних теорій історичного процесу, зокрема
формаційної, цивілізаційної, ліберальної, модернізаційної,
неоеволюціонізму,
світсистемного підходу.
Робота дослідника у багатоконцептуальному полі надає великі можливості для більш
об’єктивного та багатогранного розуміння
шляхів розвитку і досягнень історичної думки,
внутрішніх механізмів, що визначають пізнавальні та прогностичні функції історичної науки. Але, як відомо, будь-яка методологія та
створені на її основі теорія і концепція мають
свої природні межі, а тому жодну не можна абсолютизувати. Це особливо актуально для історіографічного дослідження, одним із завдань якого є визначення внеску істориків у
становлення та розвиток історичної науки незалежно від теоретико-методологічної парадигми їхніх досліджень. У зв’язку з цим особливий
інтерес
викликає
теоретикометодологічний інструментарій, обраний
Д. Нефьодовим для свого дослідження. У світлі
антропологізації історіографії методологічними підходами у роботі виступили надпартійність, герменевтика та сцієнтизм, спрямований на з’ясування механізмів виникнення і
змін історичних ідей і концепцій. У монографії
використано основоположні принципи історизму, об’єктивності, системності, всебічності,
наступності (спадкоємності). Методи дослідження пов’язані з метою, завданнями,
об’єктом і предметом монографії. Специфікою
історіографічного дослідження є наявність
декількох методологічних рівнів, вищий з
яких – філософський. З переліку методів цієї
групи Д. Нефьодов використав аналіз і синтез.
Наступним рівнем вважаються загальнонаукові методи, з яких дослідник послугувався
методом класифікації й типологізації та методом ідеалізації (абстрагування). Спеціальноісторичні методи займають третю сходинку в
градації методів. У складі інструментарію пропонованої роботи застосовано історикогенетичний,
хронологічний,
проблемнохронологічний, біографічний, порівняльноісторичний методи, а також методи періоди-
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зації, контент-аналізу, діалектизм ретроспективного та перспективного аналізу.
Важливою є увага Д. Нефьодова до проблем
термінології, адже саме через понятійний апарат утверджуються та реалізуються методологічні підходи. Автор наголосив на тому, що
термін «клас» вживається у дослідженні не в
його марксистському розумінні, а як еквівалент терміну «соціальна група», як його використовував В. Ключевський, який своєю чергою запозичив його із французької історіографії першої половини ХІХ ст. Д. Нефьодов змалював дискусійність меж наповнення терміну
«робітничий клас», яка не вирішена і сьогодні.
У сучасній світовій науці існує три основні та
суттєво відмінні варіанти визначення терміну
«робітничий клас»: як сукупність працівників
найманої праці, як визначення соціальної групи людей, які зайняті фізичною працею, і як
працівники, зайняті фізичною працею винятково у промисловості. Науковець приходить
до висновку, що дефініція «робітничий клас»
наповнювана різним змістом залежно від того,
який стратифікаційний критерій акцентують
дослідники.
Автор незаангажовано дослідив радянську
історіографічну традицію та прийшов до висновків, що позбавлення доступу науковців до
архівів і правдивих статистичних зведень у
перше повоєнне десятиліття, брак документальних публікацій, зведення ролі істориків до
коментування партійних директив, а наукових
праць – до описової ретрансляції винятково
позитивних моментів участі робітників у повоєнній відбудові, пропагандистський акцент
на розгортанні соціалістичного змагання
вкрай негативно позначилися на початковому
етапі студіювання теми. Відсутність можливості об’єктивно оцінити не лише досягнення,
але й прорахунки заклали фундамент неоднозначного радянського висвітлення історії
українського повоєнного робітництва. Прослідкувавши та відмітивши часткові позитивні
зміни хрущовської доби, Д. Нефьодов акцентував увагу на неосталінських тенденціях другої
половини 1960-х – першої половини 1980-х
років. На його думку, переважна більшість
праць мала історико-партійний характер і тенденційно звеличувала роль комуністичної
партії в організації трудової діяльності робітництва. Успіхи на ниві відбудови та часткове
поліпшення становища робітників УРСР у друге повоєнне десятиріччя також пов’язувалися
з діяльністю партійних структур. Рівень виявленої у працях радянських науковців критики
не перевищував межі дозволеного та носив

прикладний характер. Посилення у другій половині 1960-х років неосталінських тенденцій
у всіх сферах суспільно-політичного життя,
збільшення тиску і репресій проти інакодумців призвели до остаточної консервації встановлених порядків та інтеграції науковців у
радянську ідеологічну матрицю.
Д. Нефьодов встановив, що у період гласності другої половини 1980-х років частина дослідників акцентувала увагу на реальному становищі радянського робітництва у перше повоєнне двадцятиріччя, відзначаючи фактичну
підміну понять у практиці радянського історіописання, утім його вихід за межі радянських
ідеологічних матриць став можливим лише
після здобуття Україною незалежності.
Дослідник встановив, що у новітніх вітчизняних працях зроблено спробу розвінчати міф
радянської історіографії щодо хронічної нестачі трудових ресурсів замість їх украй нераціонального використання та пояснення цим
прорахунків і невдач повоєнного періоду. Під
новим кутом зору вітчизняні науковці поглянули на систему підготовки робітничих кадрів,
яку схарактеризували як дієвий засіб ідеологічного впливу на молоде покоління та своєрідний спосіб формування «людини-гвинтика»
системи. На актуалізації розроблення вказаного напряму, на думку автора, в останні роки
позначилися воєнні дії на Сході України.
Д. Нефьодов відзначив, що першопричини
трагічних подій у східних областях сучасні
українські історики пов’язують з політикою
відновлення трудових ресурсів Півдня та Сходу УРСР у перші повоєнні п’ятирічки, коли керовані зовнішні міграції населення заклали
«міну сповільненої дії» і через десятиліття вилилися у гібридну війну на Сході України.
Українські вчені констатують, що саме радянська повоєнна доба відіграла вирішальну роль
у розв’язанні сучасних проблем Донбасу.
Автор дослідив, що одним із головних висновків вітчизняних дослідників є те, що
вплив повоєнного робітництва на соціальноекономічні процеси у республіці не відповідав
потребам розвитку суспільства та тій історичній ролі, яку він відігравав у виробничому та
суспільно-політичному житті.
Цілісності монографії додає глибоке дослідження зарубіжних історіографічних традицій.
Д. Нефьодов встановив, що західна історична
наука велику увагу приділяла вивченню українського радянського суспільства у повоєнне
двадцятиріччя, зокрема, дослідженню становища радянських робітників як найбільш масового соціального стану. Особливістю захід-

СТОРІНКА РЕЦЕНЗЕНТА
ноєвропейської й американської історіографії
є розгляд зазначених питань крізь призму
аналізу економіки СРСР, а також соціальної
історії. Автор монографії високо оцінив рівень
західної історіографічної традиції та довів, що
ключовими тезами західної радянології стосовно проблематики українського радянського
повоєнного робітництва стало акцентування
уваги на певному безправ’ї робітників. На переконання радянологів, стосовно радянського
робітництва КПРС проводила політику індустріального тоталітаризму, нав’язуючи робітникам установки пришвидшеного форсованого
індустріального розвитку будь-якою ціною,
завдаючи робітникам як прямого матеріального, так і непрямого соціального та морального збитку.
У монографії також високо оцінено діаспорну історіографію. Д. Нефьодов зауважує, що
українським історикам в еміграції вдалося
створити цілісну концепцію становища українського робітництва повоєнних десятиліть.
Українські діаспорні вчені, на відміну від радянських, мали змогу створювати праці дійсно
наукового, а не пропагандистського, описового характеру, результатом чого стало запозичення новітньою українською історіографією
великої кількості історіографічних фактів і
висновків зарубіжних колег.
Дослідивши сучасну російську історіографію, Д. Нефьодов зазначив, що в ній концептуально стався поворот у розгляді комплексу
соціальної історії повоєнного періоду. Поява
нових методологічних підходів, таких як модернізаційний, ліберальний, плюралістський,
значне збільшення джерельної бази шляхом
уведення в науковий обіг раніше засекречених
архівних матеріалів, залучення даних зарубіжної статистики, соціологічних і економічних
досліджень дозволило з різних ракурсів підійти до розгляду повоєнної історії радянських
робітників. Водночас разом із подоланням негативних рис радянської історіографії, у новітній російській літературі створено нові
кон’юнктурні й догматичні нашарування, виникла велика кількість спрощень, спотворень,
тенденційність. Стурбованість автора монографії викликає значна політизованість російської історіографії останнього десятиліття,
спроби «приватизувати» післявоєнну історію,
«націоналізувати» та по-новому міфологізувати радянський період.
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Як відомо, сучасні науковці все більше уваги приділяють глобальним проблемам: мікроісторії, цивілізаційному виміру, постмодернізму. Водночас історична наука сьогодні потребує всебічного розвитку усіх своїх напрямів, як
конкретно-історичних досліджень, так і історіософських. Тільки за такої взаємодії можуть
вповні реалізовуватися можливості історії як
науки. Щодо вивчення радянського періоду, то
тут дослідження соціально-психологічної та
культурно-антропологічної
спрямованості
тільки починають заявляти про свої позиції.
Автор монографії також приходить до аналогічного висновку, сформувавши перспективні
напрямки подальших досліджень з теми українського робітництва повоєнного періоду. Разом з археографічною складовою цікавим видається рекомендація дослідника залучити до
вивчення теми спеціалістів інших суспільствознавчих наук, насамперед, політологів і соціологів до створення цілісної історії українського робітництва загалом і радянської доби зокрема, що, своєю чергою, дасть можливість
об’єктивної оцінки стану українського робітництва у сучасну добу та вироблення практичних рекомендацій щодо поліпшення становища робітників в Україні, зупинить деструктивні процеси та масову еміграцію українських робітників за кордон. Також погоджуємося
з пропозицією дослідника стосовно більш ретельної та комплексної розробки історії повсякденності, що у підсумку сприятиме більшій антропологізації історичної науки.
Загалом, високо оцінюючи рівень рецензованої монографії, вважаємо за доцільне висловити кілька побажань. Монографія лише б виграла, якби мала іменний покажчик, що суттєво полегшило б читачеві роботу з нею. Також
при підготовці книги варто було б скористатися періодикою, проаналізувати хоча б найбільш важливі газетні статті, присвячені робітництву повоєнної УРСР. Однак дане зауваження носить рекомендаційний характер.
У цілому в монографії Д. Нефьодова
об’єктивно оцінено рівень усіх наявних історіографічних традицій, розкрито сфальсифіковані та малодосліджені питання, визначено
напрямки подальших наукових розробок конкретно-історичного спрямування. Монографія
справляє позитивне враження та заслуговує
на високу оцінку й увагу.
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