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КРИЗА ДИНАСТІЇ ГАБСБУРГІВ І ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ЗЕМЛЯМИ КОРОНИ ЧЕСЬКОЇ В 1609–1619 рр. 
 

 

Розкрито питання кризи династії Габсбургів та проблеми управління чеськими 

землями в 1609–1619 рр., ключові події чеської історії, що відбулися за часи правління 

двох братів – Рудольфа ІІ Габсбурга та Матіаса ІІ Габсбурга. На початку XVII ст. в 

землях Корони чеської склалась складна внутрішньополітична ситуація між станами 

та королівською владою. На деякий час королівській владі вдалося стримати радикально 

налаштовані стани прийняттям та проголошенням «Грамоти величності» Рудольфа ІІ 

в землях Корони чеської. Цей документ сприймався чеськими станами як основний, який 

гарантував релігійні свободи для прибічників усіх конфесій, чого не знала тогочасна 

Європа. Проте чеські стани були невдоволені подальшими діями династії Габсбургів: 

політикою абсолютизму та приходом на чеський королівський трон Фердинанда ІІ 

Габсбурга (Штирійського). У результаті виникло нове протистояння між станами та 

королем. Габсбурги намагались увтримати свої позиції на чеських землях, а стани, у 

свою чергу, уже не хотіли більше поступатись централізації влади Габсбургів. Ситуація, 

що склалась у подальшому, вилилась у повстання некатолицьких станів, яке набуло 

загальноєвропейського характеру та започаткувало Тридцятилітню війну в Європі 

(1618–1648). 

Ключові слова: опозиція; політична ситуація; генеральний сейм; дефенестрація; 

влада; протистояння; Рудольф ІІ Габсбург; Матіас ІІ Габсбург; чеські стани. 

 

 

Ситуація, що склалась напередодні прав-

ління імператора Матіаса ІІ Габсбурга в 

землях Корони чеської після того, як під 

тиском протестантської опозиції зрікся пре-

столу його попередник та рідний брат Ру-

дольф ІІ Габсбург, була досить складна. 

Чеські стани не хотіли більше поступатись 

централізації влади династії Габсбургів. 

Матіас ІІ Габсбург не був готовий настільки 

відкрито співпрацювати з протестантською 

опозицією та підтримувати деякі важливі пи-

тання на сеймах, зокрема, що стосується 

призначення на високі пости в державні 

адміністрації членів зі станово-протестант-

ської опозиції. Для того, щоб уникнути ком-

промісних питань на сеймі, на якому він 

мусив би вступити в конфлікт із представ-

никами станів, він відрікся навіть від схва-

лення чергових податків. У 1612 р. імператор 

переніс свою резиденцію з Праги до Відня, 

подалі від сварливих чеських станів. Управ-

лінські функції в Чехії здійснювали призна-

чені ним намісники зі середовища т. зв. 

«іспанської партії» Зденєка Войтєха Попела 

з Лобковіц [9, с. 128–130].  

Проявом невдоволення з боку чеських 

станів стало те, що під тиском католицької 

партії Матіас ІІ Габсбург запропонував у 

1617 р. кандидатуру Фердинанда ІІ Штирій-

ського (Габсбурга) як можливого спадкоємця 

чеського трону. Некатолицька опозиція станів 

намагалась відкинути цю кандидатуру, але її 

намагання були такі невиразні, що, врешті-

решт, такі її найвпливовіші очільники, як 

Яхим Ондржей Шлік із Чехії і Карел-

старший із Жеротіна з Моравії були змушені 

поступитися своїми принципами [18, с. 346]. 

Проте Фердинанда Штирійського не було 
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обрано чеським королем, він лише став мож-

ливим кандидатом на чеський трон, якщо в 

Рудольфа ІІ Габсбурга та в Матіаса ІІ Габ-

сбурга не буде спадкоємців по чоловічій 

лінії. 

Після засідання чеського сейму в 1617 р. 

католицька партія в Чехії перейшла до від-

критої конфронтації та фактично провокувала 

протестантську опозицію. У маєтку бенедик-

тинського монастиря в Броумові було за-

крито церкву євангелістів, а в архієпископ-

ській домінії в містечку Гроб було знищено 

некатолицький храм [15, с. 69–70, 95–98]. Це 

відкрите порушення «Грамоти величності» 

Рудольфа ІІ було сприйнято протестантами 

як зухвалу провокацію. Саме це й стало 

«останньою краплею» для протестантської 

опозиції. Для того, щоб побачити, як надалі 

склалася ситуація й відносини між чеськими 

станами та королем Матіасом ІІ Габсбургом 

(а ситуація була вже вкрай напружена, поде-

куди незрозуміла), ми ставимо перед собою 

такі завдання: розкрити питання політичної 

та релігійної ситуації напередодні правління 

Матіаса ІІ Габсбурга, а саме проголошення 

«Грамоти величності» Рудольфа ІІ та прий-

няття вимог протестантської опозиції; вказа-

ти на причини, що привели Рудольфа ІІ Габ-

сбурга до добровільного зречення від пре-

столу; охарактеризувати політичну та релі-

гійну ситуацію в чеських землях за часів 

правління Матіаса ІІ Габсбурга; розкрити 

питання релігійної політики Матіаса ІІ Габ-

сбурга; розкрити причини, суть і наслідки 

другої чеської дефенестрації; проаналізувати 

причини та результати опозиційного руху 

станів проти королівської влади. 

Питання розвитку політичної та релігійної 

ситуації в землях Корони чеської поч. XVII ст. 

досліджували такі вчені, як: Франтішек 

Палацький [19], Антонін Гінделі [12], Йозеф 

Яначек [13; 14], Їржі Юст [15], Ян Каліан [16], 

Ярослав Панек [21], Ярослав Чехура [9].  

Прихід до влади короля Матіаса ІІ Габ-

сбурга у Чеське королівство (роки правління 

в землях Корони чеської – 1611–1617) та ім-

ператора Священної Римської імперії (пере-

бування на імператорському троні впродовж 

1612–1619 рр.) був непростим. Упродовж 

1575–1611 рр., землями Корони чеської пра-

вив Рудольф ІІ Габсбург, син Максиміліана ІІ 

Габсбурга [26, с. 275].  

Релігійна та політична ситуація в чеських 

землях на початку XVII ст. склалася не на 

користь опозиції станів, чому послужив і той 

факт, що на сеймі 1609 р. вони вимагали від 

Рудольфа ІІ схвалення свобод віросповідання 

та прав протестантів, проте отримали чер-

гову відстрочку розгляду питання. Така прак-

тика з боку правителів, як показує історія, 

застосовувалася досить часто. Це підтвер-

джує і той факт, що батько Рудольфа ІІ, 

Максиміліан ІІ Габсбург, так само вчинив із 

членами реформаційних течій, коли пообіцяв 

підтвердження та офіційне прийняття «Чеської 

конфесії» 1575 р., але все так і залишилось 

на рівні обіцянки, а програму «Чеської кон-

фесії» не було прийнято офіційно [21, с. 31–

43]. У квітні 1609 р. за наказом Рудольфа ІІ 

сейм було розпущено, проте 1 травня 1609 р. 

стани знову зібралися в Празі на його засі-

дання. Опозиційно налаштовані чеські стани 

звернулися за допомогою до моравських та 

сілезьких станів, продемонструвавши так ко-

ролю Рудольфу ІІ свою рішучість і готов-

ність перейти до відкритої конфронтації та 

боротьби за свої привілеї та права релігійної 

свободи [22, с. 170–175]. Заручившись під-

тримкою в Моравії та Сілезії, у Празі зібра-

лася чимала кількість озброєних представників 

протестантських станів, які створили свої 

тимчасові директорії. Вони висунули Рудоль-

фові ІІ Габсбургу вимогу видати «Грамоти 

величності» та офіційно визнати програму 

«Чеської конфесії». У разі невиконання стани 

були готові до відкритої збройної боротьби з 

королем.  

У результаті 9 липня 1609 р. імператор 

Рудольф ІІ Габсбург під тиском станів був 

змушений видати «Грамоту величності» [15, 

с. 70]. Значення «Грамоти величності» полягає 

в тому, що в ній визначено виняткові релі-

гійні права для всіх верств суспільства, у т. ч. 

і для феодально-залежної верстви населення, 
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тобто закріпаченого селянства. У цьому сенсі 

«Грамота величності» перевищує не лише 

документ, на основі якого її було підго-

товлено (Чеську конфесію 1575 р.), але й усі 

інші релігійні привілеї, які видавалися з часів 

правління Максиміліана ІІ в землях Корони 

чеської, оскільки ці привілеї стосувались 

лише дворянства і шляхти. Отже, у Чехії 

було легалізовано дві основні некатолицькі 

конфесії: «Чеську конфесію» (створену чесь-

кими новоутраквістами, які перебували під 

впливом лютеранської реформації) та Общину 

братську (сформовану на основі постулатів 

кальвінізму) [15, с. 101]. Однак інші європей-

ські конфесії цим документом de facto не 

були дозволені.  

Слід також реально оцінити дієвість 

«Грамоти величності» Рудольфа ІІ в чесь-

кому реформаційному середовищі, яке було 

своєрідною строкатою релігійною мозаїкою 

навіть для тодішньої реформаційної Європи. 

Чеські протестанти, навіть маючи такий 

документ релігійної свободи, виявились не 

готовими до створення єдиної реформаційно-

протестантської церковної організації. Пер-

шими свою критичність стосовно змісту 

«Грамоти величності» Рудольфа ІІ виявили 

чеські лютерани, при цьому незалежно від 

того, були це чехи чи чеські німці. Вони 

побоювались, що під прикриттям «Грамоти 

величності» Рудольфа ІІ можуть діяти «різні 

схизматики», а такими вони вважали не 

тільки сектантів пікартів, вальденсів та інших, 

але часто й кальвіністів. Саме через це 

«Грамота величності» не могла стати взірцем 

для аналогічних привілеїв в інших коронних 

землях, оскільки її основні положення було 

складено суто для чеських умов.  

Стосовно ж релігійних свобод у Сілезії, то 

в указі, підписаному імператором Рудольфом 

ІІ 20 серпня 1609 р., зрівнювалися в правах 

лише лютерани та католики. Тут указ врахо-

вував перш за все політичні інтереси кон-

кретних територіальних князів. І в Лужицях 

спроба домогтись гарантії в питанні надання 

релігійних свобод була спрямована переважно 

на гарантію вільного поширення лютеран-

ської віри. Щоправда, лужичани не могли 

так дієво тиснути на імператора Рудольфа ІІ, 

як чехи чи сілезьці, тому далі переговорів 

справи не пішли.  

Для Лужиць аналогією чеської «Грамоти 

величності» та сілезького указу Рудольфа ІІ 

було т. зв «Зобов’язання», яке наступний 

король земель Корони чеської Маттіас ІІ 

Габсбург проголосив у 1611 р. в період пе-

реговорів щодо умов призначення та визнання 

його як правителя в чеських коронних землях, 

у яких до цього часу правив імператор Ру-

дольф ІІ [9, с. 128–130]. Однак «Зобов’я-

зання» Маттіаса ІІ не давало права вільного 

вибору конфесій, а лише обіцяло зберегти в 

конфесійній структурі лютерансько-католиць-

кого двовір’я, у якому, щоправда, згідно з 

кількістю парафій переважала лютеранська 

віра (92,5 % парафій лютеранських проти 

7,5 % католицьких). Опозиційний рух станів 

1609 р. закінчився успіхом протестантів в 

усіх землях Корони чеської, які перебували 

під безпосереднім правлінням Рудольфа ІІ. 

Однак це ще не була остаточна перемога, а 

лише частковий успіх, зумовлений і певними 

поступками з католицької боку, перш за все 

в Чехії. 

«Грамота величності» Рудольфа ІІ є одним 

із найважливіших документів чеської історії 

попри те, що діяла вона лише десять років. 

Цей документ принципово відрізнявся від 

Аугсбурзького релігійного миру 1555 р. як 

головного документа сусідньої німецької ре-

формації. Його дія розповсюджувалась на 

дворянство, шляхту, королівські міста й 

підданих. Ніхто з них не міг утримуватися 

силою чи бути конвертований ні до като-

лицтва, ні до реформаційних, протестант-

ських конфесій. За своїм соціальним змістом 

цей документ був найвизначнішим імпера-

торсько-королівським законом, який гаран-

тував релігійні свободи для прибічників усіх 

конфесій, чого не знала тогочасна Європа. 

Одночасно це був найвизначніший документ 

європейської реформаційно-гуманістичної 

культури завершального етапу епохи Відро-

дження [15, с. 100]. 
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Після прийняття «Грамоти величності», 

сам король та імператор Рудольф ІІ залишився 

невдоволеним позицією чеських станів у 

релігійному питанні та шукав будь-який при-

від, аби змінити несприятливу для нього 

ситуацію. Перш за все йому потрібно було 

бодай нечисленне військо. У 1611 р. Рудольф 

ІІ звернувся по допомогу до свого родича, 

агресивного католика єпископа з баварського 

Пассау – Леопольда. Чеські стани опинилися 

в досить складній ситуації, а Рудольф ІІ 

майже не мав шансів на перемогу, адже 

жодна з габсбургських земель його б не 

підтримала. Після подій, що сталися 1609 р. 

Рудольф ІІ втратив свій авторитет, чим 

скористався його брат Матіас Габсбург, який 

давно вже прагнув замінити Рудольфа ІІ на 

троні: як королівському, так і імператор-

ському. Чеські стани готові були підтримати 

Матіаса ІІ, та разом примусити Рудольфа ІІ 

передати йому владу. Опинившись укотре в 

складній ситуації, Рудольф ІІ Габсбург 

12 квітня 1611 р. відмовився від трону на 

користь свого брата Матіаса ІІ Габсбурга [13, 

с. 87–104].  

23 квітня 1611 р. Матіаса ІІ було урочисто 

короновано чеською королівською короною, 

а імператором Священної Римської імперії 

Матіас ІІ став після смерті Рудольфа ІІ в 

1612 р. [26, с. 276–287]. Під час обговорення 

умов свого обрання на чеський трон йому 

довелося прийняти вимоги дворянства і 

шляхти, перш за все в релігійних питаннях. 

Тому Матіас ІІ Габсбург, так само, як і його 

старший брат Рудольф ІІ, змушений був у 

перші місяці свого правління видати проти 

своєї волі низку грамот, які забезпечували 

дотримання релігійних привілеїв чи навіть 

розширювали кількість легалізованих законом 

некатолицьких церков, якою була лютеран-

ська церква в Лужицях. Такий крок Матіаса ІІ 

щодо іновірців викликав побоювання папської 

курії, бо реальна релігійна політика Матіаса ІІ 

кінця першого – початку другого десятиліття 

XVII ст. в угорських та чеських землях 

справді нагадувала скоріше політику його 

батька Максиміліана ІІ, ніж непоступливого 

в питаннях віри брата Рудольфа ІІ. 

Скориставшись зміною короля, опозиція 

отримала можливість розширити свої при-

вілеї, зокрема, висунувши до вже існуючих 

нові вимоги прав і свобод. Основними новими 

вимогами станів були: збирати у разі потре-

би крайові з’їзди без згоди короля; оновити 

земських чиновників з урахуванням інтере-

сів опозиції; за потребою дати можливість 

земським чиновникам і суддям самостійно 

наймати військо для оборони [26, с. 435–

438]. Отже, початок правління Матіаса ІІ 

Габсбурга був непростим, він так само, як і 

його старший брат Рудольф ІІ, змушений був 

прийняти умови дворянства і шляхти, перш 

за все в релігійних питаннях.   

За релігійно-політичною ситуацією в зем-

лях Корони чеської уважно спостерігала не 

лише папська курія, але й усі три політично 

найактивніші правителі німецьких князівств 

конфесійно розділеної Центральної Європи, 

які були сусідами земель Корони чеської. 

Баварський Мюнхен був резиденцією найві-

домішого католицького правителя герцога 

Максиміліана Віттельсбаха. У саксонському 

Віттенбергзі знаходилась резиденція люте-

ранського очільника Йоганна Георга Саксон-

ського. Головною резиденцією центрально-

європейського кальвінізму хоча й був відда-

лений Гейдельберг у Рейнському Пфальці, 

однак із Чеським Королівством межував 

Верхній Пфальц, який у XIV ст. був у складі 

земель чеської Корони (т. зв. Нова Чехія) 

[21, с. 31–43].   

На політичну ситуацію в чеських землях 

впливали як найближчі сусіди, так і відда-

лені держави, які визначали основний напрям 

розвитку ситуації в тодішній Європі. Кон-

кретним прикладом можливого розвитку си-

туації в чеських землях був конфлікт іспан-

ських Габсбургів із повсталими провінціями 

в підвладних їм Нідерландах. Саме в Нідер-

ландах чеська опозиція станів убачала свого 

потенційного союзника. Адже приклад пів-

нічної частини Нідерландів, де постала Рес-

публіка Об’єднаних Провінцій, показав, що й 
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відносно невелика земля може дієво чинити 

опір такому сильному противнику, яким усе 

ще була в той час Іспанія. Нідерланди були 

близькими до чеських земель і за релігійною 

структурою: більшість їхніх жителів визна-

вали вчення Кальвіна, сформульоване в 

1559 р. в документі «Confessio Belgica» [25, 

с. 237–238]. 

У європейській політиці цього періоду 

значну роль відігравав молодший брат імпе-

ратора Матіаса ІІ – Альбрехт Габсбург, який 

після одруження зі своєю двоюрідною се-

строю – іспанською принцесою Ізабеллою – 

в 1597 р. став володарем тієї частини Нідер-

ландів, що залишилась під владою Габсбур-

гів (сьогоднішня Бельгія). Ерцгерцог Альбрехт 

належав до багатих та впливових європей-

ських правителів, брав активну участь у 

європейській політиці, відстоюючи іспанські 

інтереси династії Габсбургів, адже він сам 

аж до 1605 р. залишався першим спадкоєм-

цем іспанського трону [17, с. 377–399]. Він 

уклав із повсталими провінціями в 1609 р. 

перемир’я терміном на 12 років, яке стало 

тріумфом протестантського табору.  

Для католиків у Чехії та Моравії саме 

віддалена Іспанія була найбільшою опорою, 

оскільки її вплив поширювався завдяки по-

ступовому зміцненню відносин між Мадри-

дом та Віднем аж на Центральну Європу. 

Після того, як у 1612 р. Матіас ІІ переніс 

імператорський двір у Відень, безпосередній 

вплив Іспанії в чеських землях почав слаб-

шати. Однак цей вплив був відчутний і 

надалі, на рівні комунікації місцевих очіль-

ників із новим імператорським двором у 

Відні. На початку XVII ст. у чеських землях 

під терміном «іспанці» розуміли в політичній 

площині крикливих прихильників радикаль-

ного католицизму, які своєю релігійно-полі-

тичною орієнтацією демонстрували, що їхні 

інтереси збігаються з інтересами мадрид-

ського двору.  

Після 1612 р. в середовищі чеських опози-

ційних станів панувала думка, що все, що 

відбувається, є лише результатом недогляду і 

що король своїм авторитетом виправить цю 

ситуацію. У запалі політичної боротьби вони 

забули, що король Матіас ІІ був вірним 

членом Габсбурзької династії, отже, він 

повинністю підтримував католицьку церкву 

та рекатолизацію в цілому. Свої поступки 

некатолицьким опозиційним станам у період 

1606–1611 рр. він сприймав як тимчасовий 

компроміс, який був викликаний забезпечен-

ням його особистих державних інтересів. Од-

нак як тільки після 1612 р. позиції Матіаса ІІ 

як правителя стабілізувались і він уже бачив 

потреби підтримувати некатолицькі стани, 

король почав відверто надавати підтримку 

радикальним контрреформаційним діячам, 

яких підбурювали іспанські та папські дип-

ломати в Чехії [28, с. 453–470].  

Невдовзі протестантські очільники усвідо-

мили, що в такій ситуації на внутрішньо-

політичній сцені неможливо тривалий час за-

хищати принципи релігійної свободи, навіть 

якщо б вони були офіційно записані як закон. 

Довіра до Матіаса ІІ Габсбурга, яку вони 

висловлювали йому впродовж 1606–1611 рр., 

перешкоджала їм створити широку й актив-

ну опозицію проти королівської влади. Опо-

зиційно налаштовані стани будь-що хотіли 

зберегти відкритим шлях для переговорів. 

Окремі порушення правил релігійного спів-

існування ще не досягли такого рівня, щоб 

викликати загальний опозиційний супротив. 

У початковій фазі повороту в релігійній по-

літиці короля Матіаса ІІ для привілейованих 

верств суспільства нічого не змінювалося, 

католицька церква спрямувала свої зусилля 

на селянство та ремісників. Але й це вже 

було порушенням букви «Грамоти величності» 

Рудольфа ІІ про релігійні свободи 1609 р. 

Таких порушень опозиційні стани могли від-

найти десятки випадків. Але про них широке 

коло некатоликів довідалось аж із т. зв. «Дру-

гої апології чеських станів», яка вийшла 

друком у 1618 р. [8].   

Очільники місцевої опозиції були добре 

проінформовані про ситуацію в сусідніх 

країнах Європи. Тут уже давно назрівав ве-

ликий конфлікт, до якого готувався і като-

лицько-габсбургський табір, об’єднаний у 
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Католицьку лігу, і радикальна, у переважній 

більшості кальвіністська, опозиція, яку пред-

ставляла Протестантська унія. Цей розкол 

проявлявся і в площині імперських інститу-

тів Священної Римської імперії, де з 1608 р. 

перестала функціонувати система імперських 

зібрань як можлива платформа для вирі-

шення внутрішньодержавних конфліктів. 

Протестантська опозиція наполягала на 

дотриманні принципу релігійної толерант-

ності. Жодна некатолицька конфесія в чеських 

землях не претендувала на винятковість і 

обов’язкову зміну релігійної приналежності 

іновірців, як це увійшло в норму в більшості 

територіальних князівств Священної Римської 

імперії. Тому й не дивно, що чеські землі, 

перш за все Королівство Чеське та Марк-

графство Моравське, на початку XVII ст. за-

лишались єдиною територією в рамках істо-

ричної Священної Римської імперії, де поряд 

жили в мирі члени більшості різних рефор-

мованих релігійних напрямів, які на той час 

існували в Центральній Європі. Для деяких 

із них, як, наприклад, для новохрещенців, 

чеські землі були єдиною центральноєвро-

пейською країною, де вони могли спокійно 

проживати. Досягнення цього компромісу 

було надзвичайним успіхом, однак із погляду 

реальної політики тодішньої Європи прин-

цип релігійної толерантності сам по собі ста-

новив принципову слабинку.  

Позиція габсбургсько-католицького табору 

була іншою, його метою залишалась послі-

довна уніфікована конфесіоналізація держави, 

а це, згідно з положеннями Аугсбургського 

релігійного миру 1555 р., для іновірців озна-

чало добровільну чи примусову зміну віри 

або тривалу еміграцію.   

Тому політична боротьба в чеських землях 

у період правління короля Матіаса ІІ прохо-

дила в площині пасивного опору протестант-

ського табору проти релігійного тиску габ-

сбургсько-католицького крила, який щоразу 

посилювався. Очільники опозиції перш за 

все відстоювали раніше отримані на основі 

чинних місцевих законів права і не надто 

переймалися об’єднанням своїх сил в інших 

землях Корони чеської та їх поширенням 

серед іновірців. В умовах тодішньої Цен-

тральної Європи залишалось лише питанням 

часу, як довго чеське й моравське дворян-

ство та шляхта зможуть утримати цю непев-

ну рівновагу. 

Упродовж правління Матіаса ІІ зацікавле-

ність європейської дипломатії розвитком подій 

у Дунайській монархії Габсбургів значно 

зросла, що було викликано очікуваною динас-

тичною кризою. Легітимних нащадків чи 

можливих спадкоємців трону ні Рудольф ІІ, 

ні його брати не мали [9, с. 128–130]. У грудні 

1611 р., тобто невдовзі після приходу до вла-

ди в землях Корони чеської, 54-річний король 

Матіас одружився зі своєю 26-річною двоюрід-

ною сестрою Анною Тірольською, дочкою 

колишнього намісника ерцгерцога Ферди-

нанда. Молодість новоспеченої королеви ви-

кликала, особливо в Чехії, очікування нового 

спадкоємця трону. Тоді як інші землі Габ-

сбургської держави дарували молодим на 

весілля весільних подарунків дорогі коштов-

ності чи гроші, чеська шляхта подарувала 

колиску вартістю 12 тис. срібних талерів.  

Народження нащадка короля Матіаса ІІ 

чоловічого роду могло б значно вплинути на 

подальший розвиток відносин між дворян-

ством, шляхтою та владою імператора. До 

того ж і сам імператор не був таким уже й 

старим, щоб припинити сподіватись на спад-

коємця. Однак після кількох років бездітного 

життя ці сподівання почали зникати. Тож 

силове усунення прямого наслідування австрій-

ських Габсбургів почало сприйматись як 

зручна нагода для докорінної зміни юридич-

ного статусу земель Корони чеської та інших 

складових частин тодішньої чесько-австрій-

сько-угорської унії, виведення їх з-під сфери 

габсбургського впливу. 

Перевага «іспанської партії» повністю 

проявилась на засіданні чеського сейму в 

1615 р. Станова некатолицька опозиція з не-

відомих причин опинилась у меншості. У 

результаті сейм схвалив королю збирання 

податків на п’ять років уперед, що було фак.-
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тично втратою опозицією найефективнішої 

зброї проти Матіаса ІІ [22, с. 13].
 

Зростання впливу «католицької партії» в 

чеських землях дозволило Матіасові ІІ роз-

почати інтенсивні переговори про спадко-

ємця трону. Таким міг стати або представник 

іспанської гілки Габсбургів, або хтось із 

середовища австрійсько-штирійських родичів. 

Проте в 1617 р. мадридський королівський 

двір таємною угодою (т. зв. «договір Оняти», 

домовлений іспанським послом Онятою у 

Відні) відмовився від претензій на королів-

ський і імператорський трон у центрально-

європейській монархії Габсбургів [22, с. 26–

28]. Отже, члени родини Габсбургів за спиною 

чеських станів домовились про кандидатуру 

Фердинанда Штирійського. Для чеських не-

католиків це була найгірша звістка. Ферди-

нанд Штирійський «прославився» затятим 

противником «єретиків-некатоликів» у Граці, 

тож чекати від нього толерантності в пи-

таннях віри було марно. Хоча Матіас ІІ Габ-

сбург у своїх передвиборних зобов’язаннях 

пообіцяв, що до кінця свого панування не об-

говорюватиме питання наступництва. Проте 

під тиском католицького угруповання він 

запропонував в 1617 р. кандидатуру Ферди-

нанда Штирійського.  

Некатолицькі опозиційні стани намагались 

відкинути цю кандидатуру, але їхні нама-

гання були такі невиразні, що, врешті-решт, 

такі найвпливовіші їхні очільники, як Яхим 

Ондржей Шлік із Чехії та Карел-старший із 

Жеротіна з Моравії, здали свої позиції [19, 

с. 302–315]. У результаті переговорів Ферди-

нанда Штирійського не було обрано чеським 

королем, а тільки визнано претендентом на 

празький трон. Та це була невелика хитрість 

із боку династії Габсбургів [22, с. 60–66]. 

Після засідання чеського сейму в 1617 р. 

католицьке угруповання в Чехії перейшло до 

відкритої конфронтації, фактично провокувало 

протестантську опозицію. У маєтку бенедик-

тинського монастиря в Броумові було закрито 

церкву євангелістів, а в архієпископській 

домінії в містечку Гроб було навіть дощенту 

знищено некатолицький храм [21, с. 31–43]. 

Це було явне порушення «Грамоти велич-

ності» Рудольфа ІІ, і протестанти сприйняли 

такі дії католиків як зухвалу провокацію. 

Габсбурзькі урядовці розгорнули, послу-

говуючись сучасною термінологією, «чистку» 

адміністрації від тих дворян, які виступали 

на сеймі проти виборів Фердинанда Штирій-

ського. Було вигнано бургомістра Жатця 

Максиміліана Гоштялека. Так ж доля спіткала 

знаного празького діяча Валентина Кохана, а 

також визначного військового фахівця, що 

належав до опозиції, графа Їндржіха Маттіаса 

Турна [9, с. 128–130].   

У березні 1618 р. опозиція скликала в 

Празі з’їзд своїх прибічників, який відправив 

імператору гостру скаргу про порушення 

земських законів і свобод, зокрема «Грамоти 

величності» Рудольфа ІІ. Матіас ІІ різко 

відповів опозиції, звинуватив її в підбурю-

ванні чеських станів і заборонив проведення 

наступного з’їзду, запланованого на травень 

місяць. Але це вже було занадто навіть для 

тих, які в лавах протестантської опозиції 

всіляко хотіли уникнути відкритого конфлік-

ту з королем і не допустити його перерос-

тання в збройний [9, с. 121–123]. 

22 травня 1618 р. в будівлі празького уні-

верситету (Каролінума) зібралась неймовірна 

кількість некатолицьких чеських дворян і 

шляхтичів. Напередодні запланованих акцій 

у палаці Сміржіцьких зібрались на таємну 

нараду очільники некатолицької опозиції. 

Радикально виступив граф Турн, він вимагав 

іти на Град і викинути з вікон (дефенестрація – 

за старим празьким звичаєм) королівського 

палацу найбільш відданих Габсбургам уряд-

ників. Характерно, що на з’їзд не прийшли 

представники королівських міст. 23 травня 

делегація опозиційних некатолицьких станів 

під керівництвом графа Турна вирушила на 

Град до канцелярії габсбурзького намісника. 

Зібравшись на Граді в залі засідань зем-

ського суду, опозиція висунула обвинувачення 

габсбурзьким урядовцям – Ярославу Боржіту 

з Мартініц, Вілему Славату та секретарю 

чеської канцелярії Филипу Фабріцію – щодо 

систематичного порушення земських свобод, 

схопила їх і викинула з вікон канцелярії в рів 
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Граду [23, с. 30–31]. Дефенестрація мала бути 

скоріше демонстративною акцією опозиції, 

яка символізувала остаточний розрив між 

опозиційними некатолицькими станами та 

габсбурзьким двором. Жертви дефенестрації 

хоч і падали з понад десятиметрової висоти, 

та впали в рів, заповнений сміттям і багню-

кою, і відбулися незначним пораненнями. 

Так було покладено початок Тридцятилітній 

війні (1618–1648) у Європі. 

Під тиском дворянства до повстання при-

єднались також празькі міста. 24 травня було 

продовжено засідання сейму, який проголо-

сив детронізацію Габсбургів, обрав земську 

владу у складі  тридцяти директорів – по 

десять представників від трьох станів (дво-

рянського, шляхти та королівських міст). 

Очолив владу Вацлав Вілем із Роупова, графа 

Їндржіха Маттіаса Турна було призначено 

головнокомандувачем опозиційного війська. 

Проте це військо ще не існувало, його граф 

Турн мав тільки почати вербувати за прави-

лом і порядками того часу, тобто це не було 

ополчення станів, але армія професіональних 

найманців, жовнірів, які воювали за гроші. 

Відтак Їндржіх Матіас Турн озвучив причину 

повстання опозиції проти влади – це пору-

шення габсбурзькими намісниками «Грамоти 

величності» Рудольфа ІІ, що в жодному ви-

падку не є проявом ненависті до католи-

ків [9, с. 126]. 

28 травня директорія підготувала королю 

Матіасу ІІ пояснювальну записку, а під 

редакцією Мартіна Фрувейна – документ 

(Apologie), у якому повсталі аргументували 

законність свого почину [8]. У тексті доку-

мента йшлося лише про королівських наміс-

ників та про їхнє негативне ставлення до 

опозиційного протестантського табору, про 

порушення «Грамоти величності» Рудольфа ІІ, 

прав і свобод протестантів. Опозиція нама-

галась виправдати свої дії та тим самим по-

казати, що їхнє повстання є законним та 

справедливим. Цей документ було надіслано 

практично в усі європейські країни, а також 

імператорові. Вони навіть закликали монарха 

не слухати своїх радників та наказати вин-

них у ситуації, що склалася [9, с. 126]. 

Починання чеських некатолицьких станів 

підтримали обидві Лужиці й Сілезія, проте 

Моравія під керівництвом відомого нам по-

літика, члена Общини братської – Карла-

старшого з Жеротіна, який був принциповим 

противником воєнного рішення проблеми, за-

лишалась нейтральною. Відмовились приєд-

натись до виступу чеських некатолицьких 

станів і австрійські стани. 

Для імператора Матіаса ІІ події в Празі 

були несподіванкою, тому він вагався з від-

повіддю повсталим некатолицьким чеським 

станам. Та в його оточенні настрої були 

більш ніж агресивні. Придворні вимагали від 

володаря негайного воєнного наступу. До 

цього додались і голоси католицьких очіль-

ників з чеського боку, головним представни-

ком яких був Лобковіц. Його охоче підтримав 

Фердинанд Штирійський як претендент на 

чеський трон. Вони вимагали твердого й 

рішучого виступу проти повсталих, щоб оця 

«ребелія» не розширилась на інші землі габ-

сбурзького центральноєвропейського конгло-

мерату. Рішучості їм додав і той факт, що 

чеське антигабсбурське повстання не знахо-

дило жодного відгуку в Європі. Імперські 

протестантські князі та їхня унія розчару-

вали повстанців своєю бездіяльністю. Англія 

не бажала бути втягненою в європейський 

конфлікт, бо відносини між королем-като-

ликом Яковом Стюартом і станами і так були 

напруженими. На допомогу чеським повстан-

цям Англія змогла відрядити лише декілька 

сотень жовнірів. Нідерланди, які побоюва-

лися можливого військового виступу Іспанії, 

надали тільки фінансову допомогу для орга-

нізації війська повсталих. Отже, зовнішньо-

політична ситуація навколо празького пов-

стання була невтішною [24, с. 175]. 

27–30 серпня 1618 р. в Празі відбувся 

сейм, що ввійшов в історію як т. зв. «Вар-

фоломіївський» сейм. На цьому сеймі група 

консервативно налаштованих дворян на чолі 

з Адамом Вальдштейном домоглася ухвалення 

рішення про примирення з імператором. Але 
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граф Турн, Колонна з Фелсу та інші ради-

кали домоглись переголосування й проголо-

шення мобілізації ополчення. Похід війська 

й ополчення повстанців до південної Чехії під 

командуванням графа Турна був успішним, 

їм вдалося витіснити імператорські війська 

під командуванням генералів Букуа й Дам-

пєра. 21 листопада 1618 р. протестантське 

військо разом із підрозділами савойського 

герцога Арношта Мансфельда після місячної 

облоги захопили башту католиків на заході 

Чехії місто Пльзень. На сході, ув Моравії, 

тривали гострі дебати про участь або не-

участь моравських станів у повстанні. На 

пропозицію Карла-старшого з Жеротину сейм 

вирішив рекомендувати імператору розпо-

чати мирні переговори з чеськими станами
 

[16, с. 95–104]. 

Після засідання сейму, що відбувалося з 

18 по 23 березня 1619 р., обидві сторони кон-

флікту намагались знайти союзників, щоб 

забезпечити внутрішньополітичну підтримку 

та отримати військову й фінансову допомогу. 

На підтримку Габсбургської династії стали 

воєнні, фінансові та політичні ресурси Іспа-

нії, папської курії та Католицької ліги. Під-

тримати повсталих опозиціонерів Чехії змогли 

лише: Пфальц, Республіка Об’єднаних Про-

вінцій та герцог Савойський. 

20 березня 1619 р. у Відні помер імпера-

тор Матіас ІІ Габсбург. Із його смертю ви-

мерла австрійська гілка династії Габсбургів 

по прямій чоловічій лінії. Владу взяв у свої 

руки Фердинанд ІІ Штирійський, що означало 

кінець надій на примирення ворожих сторін, 

католицького правителя й некатолицьких 

станів. На цю ситуацію чеські радикали реа-

гували організацією перевороту в Брні. До 

влади в Моравії прийшло протестантське 

дворянство на чолі з Ладіславом Веленом з 

Жеротіна. Наступного дня було скликано 

моравський земський сейм, учасники якого 

схвалили нову владу. Відсунутий був також 

поміркований Карел-старший із Жеротіна, 

що послідовно виступав проти військового 

конфлікту. Так Моравія приєдналась до пов-

стання чеських некатолицьких станів. 

Приєднання Моравії вирішив використати 

головнокомандувач протестантських військ 

граф Турн, який через південну Моравію ви-

рушив походом на Відень із тим, щоб під-

тримати нижньоавстрійські стани, які висту-

пили проти Фердинанда ІІ Штирійського 

(Габсбурга). Це була груба тактична помилка 

командувача, бо цим він ослабив військо 

станів у Чехії і відкрив простір для активних 

воєнних дій імператорських військ генерала 

Бюкуа. 10 червня 1619 р. військо станів, яким 

командував генерал Мансфельд, було розбите 

в битві біля Воднян у центральній Чехії. Граф 

Турн терміново повернув свої війська з-під 

Відня до Чехії. Водночас у Моравії військо 

під командуванням Ладіслава Велена з Жеро-

тіна розгромило підрозділи генерала Дампєра.
 

Головною подією на чеській політичній 

сцені в 1619 р. стало скликання генерального 

сейму земель Корони чеської, що проходив у 

два етапи: з 23 липня до 3 серпня та з 14 до 

31 серпня 1619 р. На сеймі було ухвалено ра-

дикальні рішення: землі Корони чеської було 

проголошено конфедерацією, що вільно оби-

рає короля за прикладом Республіки Об’єд-

наних Провінцій. Договір про конфедерацію, 

названий істориками «Великою хартією еван-

гелічного руху станів», мав 100 статей. Перші 

15 стосувалис виключно релігійних питань: 

основою їх була «Грамота величності» Ру-

дольфа ІІ про релігійні свободи; католикам 

довелося взяти на себе зобов’язання, що бу-

дуть визнавати його як основний закон у 

конфесійних питаннях; єзуїти мали покинути 

всі землі Чеської корони. «Договір» визначав 

чіткий розподіл функцій у державі між пред-

ставниками окремих конфесій. Наступні статті 

стосувались виборності короля, вибори мали 

відбуватися на засіданні сейму, коронація 

наступника не могла проходити за життя 

його попередника [12, с. 246–260]. При цьому 

було визначено й порядок голосування: пер-

шими мали голосувати чеські стани, другими – 

моравські, третіми – сілезькі, четвертими – 

лужицькі. Конфедерація мала бути відкритою, 

до неї могли приєднуватись інші землі. Об-

раний король не міг засновувати династію! 
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Окремі статті обумовлювали також повинності 

окремих земель на випадок необхідності обо-

рони конфедерації, визначено було навіть кіль-

кість війська від кожної землі [9, с. 136–138]. 

Сейм ухвалив ще одне історичне рішення: 

позбавив чеського трону Фердинанда ІІ Габ-

сбурга (Штирійського). Проте вже 27 серпня 

його було обрано імператором Священної 

Римської імперії німецької нації. 26 серпня 

1619 р. на чеський трон було обрано німець-

кого князя, радикального кальвініста Фрідрі-

ха V з Пфальцу (1619–1620). Його дружиною, 

у цьому разі вже чеською королевою, була 

дочка англійського короля Якова Стюарта. Цей 

вибір був невдалий. Адже Фрідріх Пфальц-

ський був релігійним фанатиком, що не го-

дилось для поліконфесійної ситуації чеських 

земель і призвело до проявів іконоборства з 

боку кальвіністів, під час яких було пошко-

джено головний храм королівства – храм Св. 

Віта на Празькому Граді; навіть у Німеччині 

Фрідріха Пфальцського було ізольовано, бо 

більшість протестантських князів були люте-

ранами, отже, непримиренними ворогами 

кальвіністів; чеського середовища т. зв. но-

воспечений король не знав, та ним і не ціка-

вився. Надії чеських станів, які вони пов’язу-

вали з обранням на чеський трон нового ко-

роля, не виправдали себе. Чеські стани споді-

вались на підтримку королеви та її батька. 

Але король Яков Срюарт не хотів встрявати 

в центральноєвропейські сварки, пов’язані з 

династією Габсбургів, бо боявся війни з іс-

панськими Габсбургами. 

Із приходом до влади Фрідріха Пфальц-

ського становище земель Корони чеської на 

міжнародній арені значно погіршилось. Чеські 

стани з часом потрапили майже в повну 

ізоляцію.  

Отже, упродовж 1609–1619 рр. Габсбурги 

намагались утримати свої позиції в чеських 

землях, а чеські стани, у свою чергу, уже не 

хотіли більше поступатись централізації вла-

ди Габсбургів. Ситуація, що склалась у по-

дальшому, вилилась у повстання некато-

лицьких станів, яке набуло загальноєвропей-

ського характеру і започаткувало Тридцяти-

літню війну в Європі. 
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Т. И. Вакуленко, ГВУЗ «Ужгородский национальный университет», г. Ужгород, Украина 

КРИЗИС ДИНАСТИИ ГАБСБУРГОВ И ПРОБЛЕМИ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЛЯМИ КОРОНЫ 

ЧЕШСКОЙ В 1609–1619 гг. 

В статье раскрыт вопрос кризиса династии Габсбургов и проблемы управления чешскими землями в 1609–

1619 гг., ключевые события чешской истории, которые произошли во времена правления двух братьев – 

Рудольфа ІІ Габсбурга и Матиаса ІІ Габсбурга. В начале XVII в. в землях Короны чешской сложилась сложная 

внутриполитическая ситуация между сословиями  и королевской властью. На некоторое время королевской 

власти удалось удержать радикально настроенные сословия принятием и провозглашением «Грамоты 

величества» Рудольфа ІІ в землях Корони чешской. Этот документ был воспринят чешскими сословиями как 

основной, который гарантировал религиозные свободы для сторонников всех конфессий, чего не знала тогдашняя 

Европа. Однако чешские сословия были недовольны следующими действиями династии Габсбургов: политикой 

абсолютизма и приходом на чешский королевский трон Фердинанда ІІ Габсбурга (Штирийского). В резуль-

тате возникло новое противостояние между сословиями и королем. Габсбурги пытались удержать свои 

позиции в чешских землях, а сословия, в свою очередь, уже не хотели уступать централизации власти 

Габсбургов, как это было раньше. Сложившаяся ситуация вылилась в дальнейшем в восстание некатолических 

сословий, которое приобрело общеевропейский характер и стало началом Тридцатилетней войны в Европе 

(1618–1648 гг.). 

Ключевые слова: оппозиция; политическая ситуация; генеральний сейм; дефенестрация; власть; противо-

стояние; Рудольф ІІ Габсбург; Матиас ІІ Габсбург; чешские сословия. 

 

T. І. Vakylenko, Uzhhorod, Ukraine 

THE CRISIS OF THE HABSBURG DYNASTY AND CONTROL PROBLEMS OF THE LANDS OF THE 

BOHEMIAN CROWN 1609–1619 

The questions of crisis the dynasty of Habsburg and control problems of the Lands of the Bohemian Crown from 

1609 to 1619 are shown in a given article. The key events in the Czech history that took place during the rule of two 

brothers Rudolf II Habsburg and Matthias II Habsburg. At the beginning of 17
th 

century in the Lands of the Bohemian 

Crown was difficult domestic policy situation between Czech estates and royal power. For the some time the royal 
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power could to restrain the radically adjusted states exactly by an acceptance and proclamation of «The letter of 

Majesty» in the Lands of the Bohemian Crown. This documents was perceived by the Czech states as a main document 

that guaranteed religious freedom for supporters of all confessions, whatever wasn’t know Europe of that time. 

However the Czech states were displeased the next actions of the Habsburg dynasty namely by the politics of absolutism 

and by arrival on the Czech royal throne of Ferdinand II Habsburg. As a result there arose a new confrontation 

between the states and the king. Habsburg tried to keep their positions in the Lands of the Bohemian Crown, and the 

states in turn already did not want to yield the centralization of power of Hapsburg anymore. Situation that happened in 

future flow into the revolt of the uncatholic states. The Thirty Years’ War had just begun. 

Keywords: opposition; political situation; general sejm; defenestration; power; Rudolf II Habsburg; Matthias II 

Habsburg; Czech estates.  
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ПОВОЄННІ РЕПРЕСІЇ ПРОТИ СЕЛЯН УКРАЇНИ (1944–1953) 
 

 

Статтю присвячено дослідженню теми повоєнних репресій проти селянства Ук-

раїни. На основі раніше опублікованих джерел та архівних матеріалів автор висвітлив 

політичні, економічні та духовні аспекти трагічних подій, що мали безумовний вплив на 

подальший розвиток українського села. Показано шляхи формування репресивної політики, 

участь у ній державних органів влади, партійних, радянських та правоохоронних 

органів. 

Ключові слова: селяни; репресії; колективізація; хлібозаготівлі; трудодні. 

 

 

У роки розбудови Української держави 

особливо важливим є переосмислення бага-

тьох проблем нашої історії, які в радянський 

період піддавались фальсифікації або ж уза-

галі замовчувались. Однією з них є репресії 

проти селян України в період другої поло-

вини 40-х – початку 50-х рр. ХХ ст.  

Тема репресій проти селян на широкому 

джерельному матеріалі з використанням тра-

диційних методів історичного дослідження 

та досить об’ємної кількості архівного мате-

ріалу відображена в наукових працях таких 

українських істориків, як І. Білас, В. Баран, 

С. Білоконь, В. Даниленко, Г. Касьянов, 

Ю. Шаповал, М. Шитюк та ін. Репресивно-

каральну політику влади на селі в повоєнний 

період розкрито в працях О. Веселової, 

О. Нікілєва, П. Панченка, В. Калініченка, 

В.  Кириченка, І. Романюка, М. Сеньків та ін. 

У післявоєнні роки репресії торкнулися всіх 

прошарків суспільства, у тому числі й селян. 

Згідно зі щорічними статистичними звітами 

НКДБ, кількість заарештованих селян у по-

воєнні роки була значно більшою, ніж робіт-

ників (у середньому робітників – 5–7 %, селян 

15–29 % від загальної кількості заарештова-

них). Це пояснюється тим, що сталінське ке-

рівництво саме в сільському господарстві де-

далі більше йшло на застосування позаеко-

номічного примусу, продовження політики 

репресій, убачаючи в них найбільш опти-

мальний досвід розвитку радянського села.  

Кількість заарештованих колгоспників та 

одноосібників згідно статистики МДБ УРСР 

у повоєнний період склала близько 50 % від 

загальної кількості заарештованих, а саме: 

1945 р. – 13 366 осіб (44,1 %) [13, арк. 5]; 

1946 р. – 11 233 особи (51 %); 1947 р. – 

13 160 осіб (59,7 %) [14, арк. 8]; 1950 р. – 

8 610 осіб (50,7 %), 1951 р. – 3 665 осіб 

(41,6 %) [16, арк. 7]. Найбільша кількість за-

арештованих колгоспників та одноосібників 

припадає на 1947 р. – 13 160 осіб, що складає 

59,7 %, із них одноосібників – 10 510 осіб 

(47,7 %) [14, арк. 8]. Більшість заарештова-

них цієї категорії (86 %) становлять селяни із 

західних областей України, де влада активно 

всілякими методами впливу проводила політи-

ку розкуркулення та збільшення кількості кол-

госпів. Для порівняння, у східних областях за 

1947 р. заарештовано колгоспників – 1 626 осіб, 

одноосібників – 228 осіб [15, арк. 1].  

Головними формами повоєнних репресій 

проти села стали виселення, притягнення до 

кримінальної відповідальності, відправлення 

до таборів. Після війни велика кількість селян, 

вивезених до Німеччини, опинилась на пра-

вах репатріантів. Багато з тих, хто пройшов 

жахи німецьких таборів, потрапили в радян-

ські табори ГУТАБу. З 1 млн 250 тис. україн-

ців, які повернулись із каторжних робіт у 

Німеччині, 360 тис. відправлено до таборів 

як «зрадників Батьківщини» [10, с. 35].  
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Колгоспникам за відсутності соціальних 

гарантій підвищили норми виробітку, збіль-

шили обов’язковий мінімум трудоднів, які 

треба виробити, зменшили за них оплату, 

урізали розміри присадибних ділянок землі, 

ввели надмірні натуральні та грошові подат-

ки. За рішенням ЦК КП(б)У в 1946 р. селяни 

змушені працювати на добу по 10–11 годин. 

Селян примушували купувати облігації дер-

жавних позик, що спустошувало й без того 

мізерні грошові прибутки. Багато селян прак-

тично не знали, що таке гроші, тому що па-

нувала система натурального господарства. 

Прикріпленість до одного колгоспу чи рад-

госпу, відсутність права на виїзд та висилка 

тих, хто провинився – усе це повертало селян 

до часів кріпацтва. Проводилась друга хвиля 

розкуркулення, яка в мініатюрі нагадувала 

розкуркулення 1930-х рр. – насильне вилу-

чення зерна, умиротворення голодом, збіль-

шення запасів держави й експорт хліба, ви-

силка непокірних у віддалену місцевість. Дер-

жавна податкова політика призвела до масо-

вого винищення фруктових садів, згортання 

підсобного господарства, що поглиблювало 

тяжку економічну ситуацію. Селяни змушені 

платити податок за землю, худобу, свиней, 

домашню птицю, здавати державі шкіри 

забитих тварин. На відміну від робітників і 

службовців, до травня 1965 р. колгоспники 

не забезпечувались пенсією [9, с. 47].  

Насильницькими методами в повоєнні 

роки було проведено колективізацію сіль-

ського господарства в Західній Україні. Про-

тягом 1945 р. в західних областях вдалось 

заснувати 130 колгоспів, що становило 0,5 % 

селянських дворів, причому ці перші колгоспи 

були малопотужні. На початок 1949 р. від-

соток колективізації вже коливався від 10 

(Станіславська область) до 78,3 (Дрогобицька 

область). Упродовж 1949 р. за допомогою ре-

пресій, грубого насильства в Західній Ук-

раїні колективізовано близько 61 % селян-

ських господарств. Тільки використовуючи 

адміністративно-вольові, насильницькі мето-

ди, владі вдалося в 1950 р. в основному за-

вершити колективізацію, що охопила 1,5 млн 

(92,7 %) селянських господарств [4, с. 357].  

Одним із головних методів у процесі ви-

конання завдання з колективізації стала по-

даткова система. Згідно Указу Президії ВР 

СРСР від 13 червня 1948 р. змінювались 

розміри податків, які в середньому піднялись 

на 30 %, порівняно з 1947 р. Причому сума 

податків на одноосібників на 100 % вища, 

ніж з господарства колгоспника. Введено 50 % 

податок на ті категорії, що раніше звільня-

лись від податків [5, с. 116, 118]. Під вели-

ким тягарем податків селяни часто вступали 

до колгоспу. Заможним селянам ставили умо-

ву вибирати між вступом до колгоспу або 

відправленням до Сибіру. Від них вимагали 

поставки за підвищеними нормами. Родини 

розкуркулених виселяли в східні райони 

СРСР. Активно проводилась політика висе-

лення так званих «куркулів». Тільки в 1949 р. 

із західноукраїнських областей депортували 

6 489 сімей або 21 672 особи. Це була не 

остання акція [8, с. 299]. Колективізація та 

розкуркулювання тривали в Західній Україні 

з 1947 по 1952 р.  

Колективізація охопила не тільки Західну 

Україну, вона активно проводилась у районах 

Північної Буковини та Бессарабії. 8 жовтня 

1948 р. ухвалено постанову Ради Міністрів 

УРСР і ЦК КП(б)У «Про виселення куркулів 

з Ізмаїльської області», згідно з якою Рада 

Міністрів СРСР дозволила провести виселення 

частини куркулів у кількості 250 господарств 

за межі Української РСР, а все їхнє майно 

конфіскувати [3, с. 80]. 

У країні проводиться активна боротьба з 

колгоспниками, хто не відпрацював необхідну 

кількість трудоднів. В УРСР мінімум для 

дорослих колгоспників становив 120 трудо-

днів, для підлітків із 12-річного віку – 50. 

Осіб, які не виробляли такого мінімуму, за-

суджували, виселяли з колгоспів із конфіс-

кацією присадибних господарств. Злочин та-

кого роду кваліфікували як «паразитичний 

спосіб життя». Ухвалені укази президії ВР 

СРСР від 21 лютого 1948 р. «Про виселення 

з Української РСР осіб, які злісно ухиля-

ються від трудової діяльності в сільському 

господарстві та ведуть антигромадський, па-
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разитичний спосіб життя» та від 2 червня 

1948 р. «Про виселення в окремі райони країни 

осіб, які злісно ухиляються від трудової 

діяльності і ведуть антигромадський, парази-

тичний спосіб життя» сприяли посиленню 

репресивної політики щодо українських се-

лян, практики виселення, що здійснювалась 

ще з 1944 р. У селах України розгорнулася 

робота на виконання указів. Уже в квітні 

1948 р. за указами засуджено до виселення 

4 853 особи, відправлено ж до місць посе-

лення: засуджених – 1 130 осіб, членів їхніх 

родин – 239 осіб, а станом на 18 серпня того 

ж року виселено за межі України 10 758 осіб 

[3, с. 73]. Більшість відправлених на виселення 

становили жінки з дітьми. Тих, хто потрапив 

під дію Указів, називали спецпереселенцями. 

У зведенні про хід виконання указу йшлося 

про 11,5 тис. осіб, відправлених на спецпосе-

лення, більшість з яких припадає на Кам’янець-

Подільську, Одеську, Вінницьку та Київську 

області. Заслання, вигнання селян зі своїх 

місць проживання стало свавіллям і безза-

конням влади. Дія указу продовжувалась до 

смерті Й. Сталіна. За даними МВС СРСР, на 

23 березня 1953 р. за цим указом на спец-

поселеннях перебувало 33 266 осіб та 13 598 

членів їхніх родин [6, с. 182]. 

Особливо тяжко на селянах позначилися 

репресії, пов’язані з проведенням насильниць-

ких хлібозаготівель. Репресивна сталінська 

партійно-державна політика хлібозаготівель 

була однією з основних причин виникнення 

та поширення третього радянського голоду. 

Які ж використовували методи роботи для 

заготівель хліба? У село виїжджала група 

партійних активістів під керівництвом, як 

правило, одного з секретарів райкому партії 

або виконкому. Разом із групою виїжджав 

особовий склад однієї з військових частин. 

Село бралося в облогу для захисту від нападу, 

а партактивісти проводили роботу із заготі-

вель. Викликали до сільради селян, які по-

винні здати хліб, і визначали місце, куди 

його привозити. Потім весь хліб грузився на 

підводи та відправлявся до райцентру в загот-

контору, де голові сільради виписували 

квитанцію за зданий хліб і давали гроші. Якщо 

селяни не бажали здавати хліб або взагалі 

щось здавати, хати та подвір’я обшукува-

лись, знайдене зерно забиралося. Селянка 

В. Брислав із села Михайлівка Кельменець-

кого району Чернівецької області згадувала: 

«Під час хлібозаготівель хліб забирали 

силою. Прийшло до нас 10 чоловік (стрибків), 

зламали колоду, забрали пшеницю, соняш-

ник… Тих, хто не хотів віддавати хліб, вели 

до сільради і зачиняли в спеціальній кімнаті. 

На підлогу наливали води. І людина не могла 

сісти. І так стояла до тих пір, поки не зізна-

валася, де в неї є ще трошки хліба» [6, с. 76].  

До колгоспів та одноосібних господарств, 

які заборгували із хлібозаготівель і не мали 

хліба, щоб розрахуватися з державою, засто-

совувались санкції у формі натуральних 

штрафів, тобто конфіскація всіх наявних запа-

сів продовольства, що спричиняло голод се-

ред населення. Так звані «активісти», яких у 

народі називали «буксирами» чи «яструбка-

ми», збираючи хліб, могли побити та вбити 

селян, якщо їм чинили опір. Так, начальник 

РВ МВС Гаврилов зі своїми підлеглими 

10 травня 1947 р., побивши до безтями го-

лову сільради с. Духчі Ковальчука, вивезли 

його до лісу, роздягли, погрожуючи повісити, 

і там кинули. Від побиття працівниками РВ 

МВС знаходився в лікарні Г. Трофимчук із 

с. Рудки-Козинської, Г. Безалюк та ін. «Вбили 

біля мене жінку, бо та не давала забрати від 

дітей хліб», – свідчила П. Чабан із с. Новосе-

лиці Кельменецького району Чернівецької об-

ласті [1, с. 475]. Факти відкритого порушення 

соціалістичної законності мали місце не 

тільки на Західній Україні, а й в інших її 

регіонах.  

Відверту експропріацію нагадувало прове-

дення держпозики 1946–1947 рр., яка неод-

норазово проводилася з порушенням соціаліс-

тичної законності. Як приклад, у травні 

1947 р. в Ново-Яричевському районі Львів-

ської області вповноважений у с. Чернуше-

вичі І. М. Мащенко проводив насильні під-

писи на держпозику. Він заарештував і по-

садив у підвал А. Стрембицьку, К. Костив, 
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М. Сухори, У. Кривун, С. Кузик, А. Бойко, 

протримавши їх у ньому добу, не даючи 

змоги навіть сходити «по нужді». Подібні 

факти проведення держпозики мали місце в 

селах Тарасівка, Кукедове, Великі Підліски, 

Борщевивиці Львівської області [18, арк. 8].  

Репресивні заходи особливо активно про-

водилися владою під час повоєнного голоду, 

від якого найбільш постраждало населення 

16 східних областей України, а також Ізмаїль-

ської та Чернівецької областей. Восени 1946 р. 

політбюро ЦК КП(б)У 11 разів обговорювало 

стан заготівель, ухвалюючи грізні рішення та 

загрожуючи жорстокими карами обласним і 

районним працівникам, які, зі свого боку, 

безжалісно «трусили» колгоспи. Від репресій 

не був захищений ніхто. Спроба оцінити 

реальне становище тих років негайно кара-

лася. На 10 років позбавлення волі засуджено 

колгоспника с. Кодня Н. Катеренчука, звину-

вачено в наклепі на керівників партії й уряду. 

Насправді він написав листа на адресу М. Хру-

щова, у якому вказував на тяжке життя се-

лянства в деяких областях України у зв’язку 

з голодом 1946–1947 рр. [9, с. 47].  

Посилення опору хлібозаготівлям у період 

голоду 1946–1947 рр. вело до посилення ре-

пресій щодо керівників господарств, які при-

значалися за вказівкою партійних органів. 

Часто ними ставали колишні солдати, попра-

цювавши на цій посаді декілька місяців. 

Основними «правопорушеннями», за які від-

давалися до суду голови колгоспів у 1946–

1947 рр., були «порушення графіку виконання 

хлібопоставок», «порушення порядку вико-

ристання зерна», «розтрати» й ін. Найбільш 

поширеним засобом покарання керівників 

колгоспів стало зняття їх із посад. У 1945 р. 

знято 26 тис. 951 голову колгоспу, що стано-

вило 52,2 % від їхньої загальної кількості, у 

1947 р. – 48,4 %, у 1949 р. – 42,1 %. Фак-

тично за два роки відбувалася повна заміна 

цієї категорії керівного складу. У низці облас-

тей ці показники ще вищі. Так, в Одеській 

області, де партійну організацію очолював 

жорсткий за вдачею та методами керівництва 

О. Кириченко, у 1945 р. знято з посад 74 % 

голів колгоспів, 1946 р. – 64,6 %. У Ста-

лінській області за 1946 – початок 1947 рр. 

замінено 62,2 % голів колгоспів. Аналогічні 

тенденції спостерігалися в наступні роки: у 

1950 р. в республіці знято 46,6 % керівників 

колгоспних господарств, за першу половину 

1953 р. – 34 %. У цілому в республіці засу-

джено 1 тис. 312 голів колгоспів, із них на 

3 роки позбавлення волі – 513 чоловік, на 

5 років – 219, на 10 років – 112, двох роз-

стріляно [11, с. 500].  

У перші повоєнні роки влада всілякими 

методами виконувала таємну інструкцію про 

застосування постанови ЦВК і РНК СРСР від 

7 серпня 1932 р. «Про охорону майна дер-

жавних підприємств, колгоспів і кооперації 

та зміцнення суспільної (соціалістичної) влас-

ності», так званий закон «про п’ять колос-

ків», які регламентували покарання куркулів 

та інших «соціально ворожих» елементів і 

вимагала за найменше псування сільськогос-

подарського реманенту, участь у викраденні 

хліба чи колгоспного майна застосовувати без 

будь-яких послаблень вищу міру покарання – 

розстріл, або позбавлення волі терміном не 

менше як на 10 років. За неповними даними, 

у 1946 р. за крадіжку колгоспного хліба при-

тягнуто до відповідальності в республіці 

близько 10 тис. осіб, серед яких понад 2/3 

засуджено до позбавлення волі. Особливо 

помітна кількість такого роду справ у Київ-

ській, Одеській і Харківській областях. Так, 

категорія засуджених за законом від 7 серпня 

1932 р. в 1946–1947 рр. складала по Харків-

щині до 90 % [7, с. 137]. 

У той час, коли багато людей гинули від 

голоду, Президією ВР СРСР видано указ від 

4 червня 1947 р. «Про кримінальну відпові-

дальність за розкрадання державного і гро-

мадського майна» щодо посилення владою 

заходів із забезпечення збереження хліба та 

каральних методів впливу. 90 % кримінальних 

справ, що розглядалися судами в 1947 р., 

становили справи про крадіжки колосків ря-

довими колгоспниками. Так, Н. Ліско з Чер-

нятинського району Одеської області за кра-

діжку 3 кг колосків засуджена до 8 років 
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позбавлення волі. До 10 років ув’язнення за-

судили З. Соломаху за 5 кг колосків, зібра-

них на полі колгоспу «20 років Жовтня» 

Біловодського району Ворошиловоградської 

області. Станом на 15 липня 1947 р. за «ко-

лоски» засуджено 1 727 «злодіїв» – голодую-

чих людей. З початку до 10 серпня 1947 р. до 

кримінальної відповідальності «за колоски» 

притягнуто 3 тис. 943 особи, із них 3 тис. 

226 осіб заарештовано. Владоможці пов’язу-

вали боротьбу зі зростанням чисельності 

крадіжок із покаранням і репресіями, незва-

жаючи на головне – голодних людей, яких 

режим, позбавивши засобів на існування, під-

штовхував до здійснення правопорушень [1, 

с. 492]. В Іллінецькому районі в с. Бабіне на 

Вінниччині передано до суду справу колгосп-

ниці Сироватки, уся провина якої полягала 

лише в тому, що вона посилала свого 8-річ-

ного сина на поле збирати колоски, бо сім’я 

пухла з голоду. До 5 років ув’язнення у ВТТ 

виїзна комісія Вінницького районного суду 

засудила К. Зданевич та П. Пугач, які влітку 

1947 р. зірвали в колгоспному садку 6 кг 

яблук [12, с. 153]. 17-річного жителя с. Ново-

в’язівське Юр’ївського району Дніпропетров-

ської області П. Терещенка за те, що приніс 

із поля в пазусі для 6 голодних братів і 

сестри трохи зерна, засуджено на 12 років 

позбавлення волі, а його матері Якилині Гри-

горівні, яка на той час мала грудну дитину 

(восьму), дали 2 роки тюрми за те, що не 

привела сина до сільради [2, с. 165].  

Практикувалося проведення показових 

судів для залякування іншого населення, але 

суди неодноразово у своїх рішеннях припус-

калися грубих помилок, що калічило долі 

невинних людей. Сесія Михайлівського на-

родного суду Запорізької області в с. Ши-

роке розглянула карну справу з обвинува-

чення громадянина Ф. Рубеля, який у колгоспі 

імені Й. Сталіна вкрав 30 кг колосків пше-

ниці, та засудила його до 7 років позбав-

лення волі з відбуттям покарання у ВТК [6, 

с. 133–134].  

Вживають жорстких заходів до порушни-

ків паспортної системи. Сільське населення, 

що не одержувало паспорти, за найменші по-

рушення притягувалось до адміністративної 

та кримінальної відповідальності. За пору-

шення правил прописки передбачались заходи 

адміністративного впливу у вигляді штрафів 

і виселення. Паспортний тиск на село мав 

суттєвий вплив на процеси міграцій насе-

лення, обмежуючи свободу пересування.  

Отже, у повоєнний період активно продов-

жувались репресії проти селян, що складали 

значну більшість від загальної кількості за-

арештованих. Вони менші за обсягом, ніж у 

30-ті рр., проте тоталітарна система скалічила 

долі сотень і привела до смерті тисячі людей. 

Значна кількість репресій серед селян при-

падає на західні області, Північну Буковину 

та Бессарабію, де насильницькими методами 

проводилась колективізація сільського госпо-

дарства та друга хвиля розкуркулення. Най-

більша кількість заарештованих колгоспників 

та одноосібників припадає на 1947 р. Особ-

ливо тяжко на селянах позначалися репресії, 

пов’язані з примусовим проведенням хлібо-

заготівель, що стали однією з основних при-

чин виникнення та поширення повоєнного 

голоду. Тих, хто намагався допомагати голо-

дуючим, тоталітарна держава нещадно карала, 

засуджуючи до тривалих строків ВТТ. Поси-

лення опору політиці хлібозаготівель у період 

голоду 1946–1947 рр. вело до збільшення 

репресивних заходів щодо керівників госпо-

дарств. 90 % кримінальних справ, що розгля-

далися судами в 1947 р., становили справи 

про крадіжки колосків рядовими колгоспни-

ками, які змушені були йти на злочин, щоб 

не спухнути з голоду. Головними формами 

повоєнних репресій проти села стали висе-

лення, притягнення до кримінальної відпові-

дальності, відправлення до таборів тощо. 
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С. М. Василенко, Николаевский национальный университет имени В. А. Сухомлинского, г. Николаев, Украина 

ПОСЛЕВОЕННЫЕ РЕПРЕССИИ ПРОТИВ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ (1944–1953) 

Статья посвящена исследованию темы послевоенных репрессий против крестьянства Украины. На осно-

вании раннее опубликованных источников и архивных материалов автор высветил политические, экономи-

ческие и духовные аспекты трагических событий, что имели безусловное влияние не дальнейшее развитие 

украинского села. Показаны пути формирования репрессивной политики, участь в ней государственных орга-

нов власти, партийных, советских и правоохранительных органов.  

Ключевые слова: крестьяне; репрессии; коллективизация; хлебозаготовки; трудодни. 



²сторичний арх³в 

 

28 

S. M. Vasylenko, Mykolaiv National University named after V. A. Sukhomlinsky, Mykolaiv, Ukraine 

THE RESEARCH OF POST-WAR REPRESSIONS AGAINST THE PEASANTRY OF UKRAINE (1944–1953) 

The article is devoted to the research of post-war repressions against the peasantry of Ukraine. The author 

ascertained the political, economic and spiritual aspects of tragic events that had absolute influence on further 

development of the Ukrainian village on the basis of previously published sources and archived materials. Ways of 

repressive politics forming, participating of public authorities, police, party and soviet institutions in it were shown. It 

was proven that repression touched all the layers of society in the post-war years, including peasants. The amount of 

the arrested peasants in post-war years is considerably greate than workers according to the annual statistical reports 

of NKDB. The author defined that the main forms of post-war repressions were eviction, criminal responsibility, 

sending to the camps. After war many peasants, taken out to Germany, found oneself on the rights of repatriates and 

were sent to camps as «traitors of motherland». Peasants were forced to work 10–11 hours a day. They were made to 

buy government bonds of loans that devastated their incomes. Being a member of a collective farm or state farm, 

absence of the right to live and deportation returned peasants to serfdoms times. In the article the analysis of 

realization of the second wave of dekulakization is given. It reminded the dekulakization in 1930 – expropriation of 

grain, appeasement of hunger, increase of state reservs and export of bread, deportation of rebellious to remote areas. 

The collectivization of agriculture in Western Ukraine in post-war years was conducted by violent methods.Wealthy 

peasants were made to choose between joining the collective farm or sending to Siberia. Families of dekulakizated 

people were evicted to the east districts of USSR. 

According to the research it became clear that one of the main methods in the process of collectivizations was tax 

system. Moreover the sum of taxes for an individual peasant is 100 % higher than for a collective farmer. In a country 

an active fight against collective farmers who didn’t work the necessary amount of workdays is conducted. People who 

did not produce such minimum were sentenced, evicted from collective farms with confiscation of private households. A 

such crime was characterized as a «parasitic way of life». 

The repressions related to realization of violent grain purchases were affected peasants especially heavily. It is 

stated that Stalin’s repressive party-state politics of grain purchases was one of the main reasons of the third soviet 

hunger. Strengthening of grain purchases resistance in the period of hunger 1946–1947 caused the repressions in 

relation to the leaders of households. An active fight against the increase of quantity of thefts was conducted without 

regard to hungry people who were forced on crime commitment. 

The author of the article concludes that in a post-war period repressions against peasants were actively proceeded. 

These peasants were the considerable amount of all prisoners. The repressions were less common than in 1930
th

, 

however the totalitarian system disfigured the fates of hundreds and brought thousands of people to death. The research 

of post-war repressions gives an opportunity to enrich the historical science with new original and actual material, to 

expose the criminal activity of I. Stalin, his surroundings and repressive-punitive machine created by him. 

Keywords: peasants; repressions; collectivization; grain purchases; workdays. 
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ЕВОЛЮЦІЯ КУЛЬТУРНОГО СТАТУСУ ПІДПРИЄМЦІВ 

У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. 
(НА ПРИКЛАДІ КОЛЕКЦІОНЕРА П. І. ХАРИТОНЕНКА) 

 

 

Мета статті – показати еволюцію культурного статусу підприємців, перехід від 

кількісного до якісного складу колекцій, естетичну та історико-художню значущість 

приватних зібрань на прикладі колекціонера П. І. Харитоненка. 

Індивідуальність колекціонера формує система естетичних цінностей. З другої 

половини XIX ст. на мистецькому ринку і в принципах колекціонування відбуваються 

суттєві зміни. Торгово-промислова буржуазія впливала не тільки на економічний роз-

виток країни, вона внесла неоціненний внесок у розвиток культури. Приватна колекція 

П. Харитоненка унікальна й неповторна. Вона містить персоніфіковані риси, які ви-

значаються індивідуальними вподобаннями збирача. У збереженні історико-культурних 

пам’яток, ув популяризації мистецтва цукрозаводчику Павлу Івановичу Харитоненку 

належить визначна роль. Безумовно, приватна колекція була не лише можливістю для 

збереження матеріальних предметів, що відображали духовну культуру, вдалим вкла-

денням капіталу в збирання предметів, але й нагодою підвищити культурний статус 

підприємців-колекціонерів.  

Ключові слова: П. І. Харитоненко; приватна колекція; підприємець; особняк; колек-

ціонер. 

 

 

У другій половині ХІХ – початку ХХ ст. 

більшість українських земель знаходилась у 

складі Російської імперії. Усі володіння ро-

дини Харитоненків тісно пов’язувались із за-

водською цукровою діяльністю. Дійсно, без 

сировинної бази, яка б забезпечувала постійну 

та стабільну роботу заводів, неможливо уяви-

ти стабільний розвиток цукрової промисло-

вості. У Російській імперії виділялося три го-

ловних райони виробництва цукру: Привіс-

лянський, Південно-Західний, Середньо-Чор-

ноземний або Центрально-Чорноземний. Під-

приємства родини Харитоненків знаходились 

переважно в Центрально-Чоерноземних гу-

берніях. Основна причина цього – сприятливі 

для засіву буряку природничо-географічні 

умови. У Харківській губернії провідним 

центром цукрової галузі виступало місто 

Суми. Саме тут нагромадили свій первісний 

капітал цукрозаводчики Харитоненки. Хари-

тоненкам належало 11 економій та маєтків:  

у Чернігівській, Харківській, Курській губер-

ніях – загалом близько 100 тис. десятин землі. 

У кількох економіях було створено селек-

ційні лабораторії. Елітне насіння буряку та 

зернових підприємці закуповували в Німеч-

чині й Франції – до 10 000 кг на рік, засі-

ваючи ними власні заводські поля, а також 

успішно продаючи. Двічі фірма Харитоненків 

удостоювалася права зображати Державний 

герб на своїй продукції, а такий знак був га-

рантією якості. Разом із київськими «цукро-

вими королями» Терещенками Харитоненки 

фактично тримали під контролем весь цук-

ровий ринок країни – від виробництва й пе-

реробки до продажу. Фірма Харитоненків 

успішно вела й міжнародну торгівлю, пере-

магаючи численних конкурентів. Понад 30 тис. 

осіб були зайняті на підприємствах Харито-

ненків. У кожному селі, де працювали їхні 

цукрові заводи, господарі влаштовували за 

власний рахунок церковно-приходські й на-
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родні школи, лікарні з аптеками та амбулато-

ріями. Медична допомога була безкоштовною. 

Слід зазначити, що наявність соціально-по-

бутових приміщень була характерною особ-

ливістю всіх заводів Харитоненків [1]. На-

прикінці 90-х рр. ХІХ ст. обсяг виробництва 

на заводах Харитоненків у грошовому екві-

валенті складав 7 243 719 крб [2]. На початок 

ХХ ст. володіння Харитоненків становили 

майже 70 тис. десятин власної землі і 30 тис. 

орендованої з 11 маєтками, посівами цукро-

вого буряку та хлібів, лісництвами, молочни-

ми фермами, садами [3, с. 195]. Поява нового 

економічного класу фабрикантів, заводчиків, 

банкірів починає формувати й новий тип ко-

лекціонерів. Це був збирач художніх творів і 

предметів, який довіряв власному смаку 

більше, ніж думкам і рекомендаціям автори-

тетів. Колекції приватних осіб не були схожі, 

відбір часом відбувався за власним бажанням 

та віддзеркалював душевний стан господаря. 

Саме через це професіонали мали право на-

звати захоплення аматорством. Художні зібран-

ня Павла Михайловича Третьякова, Івана Во-

лодимировича Цвєтаєва, Олексія Олексан-

дровича Бахрушина, Михайла Абрамовича й 

Івана Абрамовича Морозових та інших стали 

найяскравішими прикладами в історії при-

ватного колекціонування в Російській імперії 

другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Ві-

домим колекціонером також був представник 

династії підприємців-цукрозаводчиків Павло 

Іванович Харитоненко (05.01.1853, м. Суми – 

13.06.1914, маєток Наталівка Харківська гу-

бернії). Він колекціонував російський та за-

хідноєвропейський живопис, а також зібрав 

велику колекцію ікон. Дослідження діяль-

ності П. І. Харитоненка у світлі вивчення 

проблеми еволюції культурного статусу під-

приємців в другій половині ХІХ – початку 

ХХ ст. ніколи раніше не було предметом 

спеціального наукового розгляду. Різним пи-

танням приватного колекціонування творів 

образотворчого мистецтва, дослідженню окре-

мих колекцій і творчих біографій худож-

ників присвячено праці А. І. Фролова [4], 

Н. М. Полуніної [5], О. Я. Нєвєрова [6], 

Л. Л. Савицької [7], С. І. Побожого [8]. Ху-

дожнє життя Півдня України кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. та проблеми приватного ко-

лекціонування досліджує Н. В. Сапак [9]. 

Соціокультурній характеристиці підприємців 

України зазначеного періоду присвячено до-

слідження Т. М. Ніколаєвої [10]. Серед дослі-

джень безпосередньо колекцій П. І. Харито-

ненка слід виділити роботу О. Денисен-

ко [11]. Останнім часом іконографію родини 

Харитоненків досліджує В. І. Обозна [12]. 

Мета статті – показати еволюцію культур-

ного статусу підприємців, перехід від кількіс-

ного до якісного складу колекцій, естетичну 

та історико-художню значущість приватних 

зібрань на прикладі колекціонера П. І. Хари-

тоненка. 

Самостійне життя П. І. Харитоненка роз-

почалося з благодійності та участі в добро-

чинних справах [13]. Для того, щоб потрапити 

у вищі кола московського суспільства, йому 

виявилося достатньо вступити в Москов-

ський англійський клуб, що він і зробив у 

1882 р. У клубі П. І. Харитоненка зустрічав 

не тільки своїх ділових партнерів. Тут були 

ті люди, спілкування з якими підіймало ду-

ховні запити Павла Івановича. Так, саме в 

клубі він зустрічався з багатьма московськими 

колекціонерами. «Хоча до його зібрань жи-

вопису передові меценати ставилися дещо 

зверхньо, але щирої, інтимної любові до 

картин «для себе» в ньому було більше, ніж 

у них», – писав про Харитоненка відомий 

коллекціонер та історик мистецтв князь Сергій 

Олександрович Щербатов, предки якого ба-

гато років були членами Московського англій-

ського клубу [14, с. 331]. Колекціонування в 

багатьох областях європейської частини Росії 

було пов’язане з багатющими традиціями са-

дибної культури. Тому не дивно, що художня 

колекція П. І. Харитоненка виявилася розді-

леною між маєтком Наталівка (сьогодні це с. 

Володимирівка Краснокутського району Хар-

ківської області), містами Суми та Москва, 

де він мав власний особняк на Софійській 

набережній. 
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Приватна колекція Наталівського маєтку 

формувалася на прихильності господаря до 

нових стильових пошуків. П. І. Харитоненко 

підтримував молодих митців, захоплювався 

роботами представників «Союзу російських 

художників», до якого входили живописці 

Москви та Петербурга. Його кістяк стано-

вили Костянтин Юон, Абрам Архипов, Ігор 

Грабар, Аркадій Рилов та ін. Атмосфера твор-

чості, гостинності приваблювала до Наталів-

ки Олексія Щусєва, Олександра Савінова, 

Сергія Коньонкова, Олександра Матвєєва, та 

Сергія Виноградова. Якраз у 1890–1900-х рр. 

С. Виноградов жив і працював у Харкові. 

Імовірно, що в той час він відвідував Ната-

лівку. Частими гостями в Наталівці були 

брати Володимир і Микола Маковські. У 

маєтку Харитоненка В. Маковським було ви-

конано «Жіночий портрет» (1885) і «Портрет 

Бюссона, вихователя дітей П. Харитоненка» 

(1894). М. Маковський був представлений 

творами «Базар в Москві» (1884) і «На річці» 

(1885). У маєтку було написано Ф. Малявіним 

і портрет господаря з сином (1911). Етюдом 

«У горах» (1884) представлено Г. Мясоєдова. 

Нові напрями в мистецтві першого десяти-

ліття відображено в «Золотій осені» С. Жуков-

ського [11, с. 83].  

Багаторічна дружба пов’язувала П. Хари-

тоненка з видатним майстром М. Нестеро-

вим. Його пензлю належить розпис Троїць-

кого собору (1901–1914) у Сумах (шість об-

разів для іконостасу). Монументальне полотно 

«Тихі води» (1912) належить до періоду 

активних творчих взаємин цих непересічних 

людей. Серед московських живописців варто 

назвати І. Остроухова з його етюдом «Рання 

весна» (1900). Трохи осторонь від основних 

художніх смаків господаря садиби стояло ім’я 

В. Орловського – відомого художника пер-

шої половини ХIХ ст., презентованого карти-

ною «Трійка». Перлинами зібрання П. Хари-

тоненка були шедеври: портрет Н. Матвєєвой 

(1909) В. Сурікова, «Подвір’я» (1891) В. По-

лєнова, «Темний ліс» (1890) І. Шишкіна. 

У Наталівці завжди було багатолюдно. 

Улітку тут збиралася не тільки вся велика 

родина Харитоненків. У гостинних господарів 

любили відпочивати художники, музиканти, 

актори. У Наталівці Павлом Івановичем Ха-

ритоненком було побудовано Спаську церкву. 

Основні креслення було виконано в 1908 р. 

академіком архітектури О. В. Щусєвим. Бу-

дівництво велося з 1911 по 1913 р. Роботами 

зі зведення храму керував академік архітек-

тури А. М. Рухлядєв. Інтер’єри розписував 

петербурзький художник О. І. Савінов. Розпис 

було виконано в дусі давньоруського фрес-

кового живопису Новгорода, Ярославля та 

Пскова. У зовнішньому оздобленні храму ви-

користано рельєфи, виконані С. Т. Коньон-

ковим і А. П. Матвеєвим [15, с. 86]. Над го-

ловним входом розміщувалася мозаїка «Спас 

Вседержитель», імовірно, роботи М. К. Реріха. 

Церква являла собою також своєрідний 

музей давньоруського іконопису (новгород-

ська школа) і церковного начиння. У колек-

ції знаходилися рідкісні дев’ять ікон деісус-

ного чину новгородського письма, старовинні 

церковні предмети (лампади, килими, кадила 

та ін.).  

Частину ікон, зібраних Павлом Івановичем 

і його дружиною Вірою Андріївною Харито-

ненками, було продемонстровано на виставці 

іконопису та художньої старовини в Москві, 

на з’їзді художників 1911–1912 рр., у дні 

святкування 300-річчя Дому Романових. Ко-

лекція ікон Павла Івановича Харитоненка 

вважалася третьою за значущістю в Росії. 

Після 1918 р. майже всі роботи було виве-

зено з Наталівки, зберігаються вони зараз у 

Третьяковській галереї та інших музеях. У 

Київському музеї російського мистецтва екс-

позицію іконопису відкриває ікона ХV ст. 

«Борис і Гліб» з Наталіївського зібрання. 

Нині роботи з колекції П. І. Харитоненка 

знаходяться в постійній експозиції відділу 

дореволюційного мистецтва (23), у фондах 

того ж відділу (2) і фондах відділу західно-

європейського мистецтва (1) Харківського 

художнього музею. Зібрані разом, вони де-

монструють високий якісний і кількісний 

склад у колекції музею. І це не дивно – адже 

зібрання П. І. Харитоненка у відділі дореволю-
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ційного мистецтва представлено досить повно, 

він – єдиний на Харківщині колекціонер віт-

чизняного мистецтва такого масштабу [11, 

с. 82]. Особняк Харитоненків у Москві на 

Софійській набережній, 14 на початку ХХ ст. 

відігравав соціальну, політичну та культурну 

роль у російському суспільстві. Крізь долі 

окремих людей, крізь рамки родинної хроніки 

проступає доля цілого російського стану [16, 

с. 371]. Хтось фінансував революції, а хтось 

опікувався мистецтвом та вкладав гроші в 

живопис. Успадкувавши від батька 11 госпо-

дарств, мережу контор торгівельного дому, 

потужне цукрово-рафінадне виробництво на 

теренах України (сім цукрових і один рафі-

надний завод), П. Харитоненко зумів підняти 

сімейну справу на новий рівень. Виробництво 

й технології постійно модернізувались, велася 

селекційна робота, вивчався іноземний досвід 

ведення виробництва [17]. Величезні статки 

дозволяли продовжувати займатися колекціо-

нуванням витворів мистецтва. 

Родзинкою особняка Харитоненків була 

картинна галерея. Вона була декорована в 

стилі Другої імперії: позолочена різьба, дзер-

кала в золочених рамах. Окрасою зали був і є 

живописний плафон стелі, де зображено 

струнний оркестр, який слухають кавалери й 

дами в одязі XVIII ст., а також два картуші 

над дверима. Їх було виконано в 1893 р. фран-

цузьким художником Франсуа Фламенгом, 

який спеціально приїхав до Москви на запро-

шення П. Харитоненка. Художник написав 

портрет господині дому, Віри Андріївни, який 

тепер зберігається в Ерміитажі. На стінах 

особняка висів живопис зовсім іншого роду – 

це були пейзажі відомого французького ху-

дожника другої половини XVIII ст. Юбера 

Робера, привезені Павлом Івановичем з Па-

рижа в 1911 р. Йому вдалося зібрати цілу 

галерею чудових полотен, багато з яких 

сьогодні є гордістю Державної Третьяковської 

галереї, Державного музею образотворчих 

мистецтв імені О. С. Пушкіна, Державного 

Ермітажу і Державного Російського музею. 

Особняку на Софійській набережній теж ви-

пала честь зберігати шедеври світового 

живопису, у тому числі зарубіжних худож-

ників-імпресіоністів.  

Слід зазначити, що родина Харитоненків 

відігравала провідну роль у художньому житті 

свого покоління. Вони підтримували дружні 

стосунки з такими художниками, як Михайло 

Нестеров, Пилип Малявін, Ілля Остроухов та 

ін. У 1913 р. Павла Івановича Харитоненка 

було обрано почесним членом Імператорської 

Академії мистецтв у Петербурзі, також він 

був першим головою Товариства друзів Ру-

мянцевського музею [18, с. 27]. У колекції 

Харитоненків можна було натрапити на 

картини Айвазовського, Репіна, Сурікова, 

Поленова, Верещагіна, Малявіна, Васнецова 

і багатьох інших талановитих живописців. 

Гордістю господарів і перлиною цього уні-

кального зібрання стало полотно І. Крамського 

«Невідома». Харитоненки товаришували з 

художником Михайлом Нестеровим. Першу 

роботу цього художника – ескіз «Різдво» для 

розпису Володимирського собору в Києві 

П. Харитоненко придбав у 1901 р. на Пере-

сувній виставці в Петербурзі. Пізніше М. Нес-

теров писав у своїх спогадах, датованих 

1907 р.: «Павло Іванович познайомився зі 

мною на моїй виставці в Москві і, вже тор-

гуючись, платив мені великі гроші за мої речі, 

купував і замовляв. Пізніше, за кордоном, 

для «Різдва» була придбана Харитоненками 

у паризького антиквара стара італійська рама 

XVII століття, за яку, ймовірно, з Павла Іва-

новича взяли в кілька разів дорожче, ніж він, 

торгуючись, заплатив за мій картон» [19, 

с. 327]. У Павла Івановича в колекції були його 

картини «Тихе життя», «Мовчання», «Осін-

ній день», «Вечірній дзвін», «Тихі води» [18, 

с. 29]. Колекція П. Харитоненка поділялася 

на чотири частини: західноєвропейський жи-

вопис, російський живопис, російська ікона 

та предмети російської церковної старовини. 

Павло Іванович належав до помірного правого 

крила московських збирачів. Свої мільйони 

він витрачав на придбання добротного живо-

пису. Найбільше він цінував майстрів барбі-

зонської школи. Найтонші за настроєм пей-

зажі Каміля Коро, Шарля Добіньї, Луї Ізабе 
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колись були окрасою його особняка. Чудові 

були «Мандрівні музиканти» романтика Гю-

бера Робера, такого улюбленого російським 

дворянством. З особливою пристрастю П. Ха-

ритоненко і його дружина збирали російський 

живопис – і старий, і новий. Із його зібрання 

в державні музеї перейшли багато відомих 

полотен «Катерина Друга в Царскосільскому 

парку» В. Л. Боровиковського, «Дівчинка в 

маковому вінку» О. А. Кіпренського, «Бурх-

ливе море» І. К. Айвазовського. В. В. Вере-

щагін, Л. І. Соломаткін, А. А. Іванов та ба-

гато інших майстрів живопису були пред-

ставлені в колекції Харитоненка речами висо-

кого рівня. Було чимало й творів худож-

ників, сучасників збирача – Репіна, Сурікова, 

Сомова, Малявіна, але це були речі пере-

важно другорядні, куплені виключно для себе, 

для прикраси житлових кімнат. Подружжя 

Харитоненків стало збирати російський іконо-

пис і предмети церковної старовини не без 

впливу художньої моди початку XX ст. Їхня 

колекція вважалася свого часу однією з 

видатних. І. С. Остроухов приводив милува-

тися нею знаменитого французького худож-

ника Анрі Матісса [19, с. 331].  

Одним із найкрасивіших особняків міста 

Суми була садиба П. Харитоненка на Троїць-

кій вулиці, в одному з флігелів якої розмі-

щувалася контора його Торгового дому. Цю 

будівлю ще в 1893 р. придбав його батько, а 

Павло Іванович перебудував і відремонтував 

її: зробив другий поверх, замінив і вдоско-

налив системи опалення, вентиляції, водопос-

тачання та каналізації. Весь особняк було 

побудовано в стилі необароко. Його величні 

сходи, темні холи, вітальні й зали, прикра-

шені гобеленами, галереї вражали своєю пиш-

ністю й красою. У дворі будинку було розбито 

прекрасний великий сад, у якому любили 

відпочивати всі домочадці. Фронтон будівлі 

прикрашав вензель П. І. Харитоненка. Приїж-

джаючи в Суми з родиною, цукрозаводчик 

завжди зупинявся в цьому особняку. Внут-

рішню та зовнішню обробку будинку здійснив 

славнозвісний московський архітектор Федір 

Шехтель, який працював у стилі модерн [20]. 

На сьогодні картини із зібрання П. І. Ха-

ритоненка знаходяться у відомих музеях 

світу: 24 – у Пушкінському музеї, 35 – у Дер-

жавній Третьяковській галереї. Йому належали 

роботи 20 вітчизняних авторів і понад 60 ро-

біт західної школи. П. І. Харитоненка можна 

назвати не тільки продовжувачем справи 

батька з розвитку промисловості в Сумах і 

створення інфраструктури міста, а й пристрас-

ним меценатом-коллекціонером, покровите-

лем мистецтва. 

17 червня 1918 р. за пропозицією Все-

російської колегії у справах музеїв та охорони 

пам’ятників мистецтва і старовини народний 

комісар освіти А. В. Луначарський призначив 

директором галереї І. Е. Грабара, який про-

довжив діяльність із перебудови експозиції 

та зберігання. За його активної участі в тому 

ж 1918 р. почалося формування Національного 

(з 1923 р. – Державного) музейного фонду, у 

сховища якого надходили цінності, зібрані в 

результаті націоналізації, конфіскації, реві-

зиції тощо. Через фонд у Третьяковську га-

лерею надійшли як окремі твори, так і цілі 

зібрання, наприклад зібрання П. І. і В. А. Ха-

ритоненків. В умовах модернізації економіки 

й утвердження ринкових відносин у другій 

половині ХІХ – на початку ХХ ст. наявність 

приватних зібрань пояснювалася переважан-

ням впливового торгово-комерційного стану, 

до якого належала фінансова еліта, а також 

високим освітнім рівнем багатьох його пред-

ставників. Безумовно, приватна колекція була 

не лише можливістю для збереження мате-

ріальних предметів, що відображали духовну 

культуру, але й вдалим вкладенням капіталу 

в збирання предметів. 

Вивчення досвіду попередніх поколінь у 

створенні культурного надбання Росії має 

велике значення. Індивідуальність колекціо-

нера формує система естетичних цінностей. 

З другої половини XIX ст. на мистецькому 

ринку і в принципах колекціонування відбу-

ваються суттєві зміни. Торгово-промислова 

буржуазія впливала не тільки на економіч-

ний розвиток країни, вона зробила неоцінен-

ний внесок у розвиток культури. Приватна 
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колекція П. Харитоненка унікальна й непов-

торна. Вона містить персоніфіковані риси, 

які визначаються індивідуальними вподобан-

нями збирача. У збереженні історико-куль-

турних пам’яток, у популяризації мистецтва 

цукрозаводчику Павлу Івановичу Харито-

ненку належить визначна роль. Безумовно, 

приватна колекція була не лише можливістю 

для збереження матеріальних предметів, що 

відображали духовну культуру, вдалим вкла-

денням капіталу в збирання предметів але й 

нагодою підвищити культурний статус під-

приємців-колекціонерів. 
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О. М. Гайдай, Черноморский государственный университет имени Петра Могилы, г. Николаев, Украина 

ЭВОЛЮЦИЯ КУЛЬТУРНОГО СТАТУСА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – 

НАЧАЛЕ ХХ в. (НА ПРИМЕРЕ КОЛЛЕКЦИОНЕРА П. И. ХАРИТОНЕНКО) 

Цель статьи – показать эволюцию культурного статуса предпринимателей, переход от количественного к 

качественному составу коллекций, эстетическую и историко-художественную значимость частных собраний 

на примере коллекционера П. И. Харитоненко. Индивидуальность коллекционера формирует система эсте-

тических ценностей. Со второй половины XIX в. на художественном рынке и в принципах коллекционирования 

происходят существенные изменения. Торгово-промышленная буржуазия, влияла не только на экономическое 

развитие страны, она внесла неоценимый вклад в развитие культуры. Частная коллекция П. Харитоненко 

уникальная и неповторимая. Она содержит персонифицированные черты, которые определяются индиви-

дуальными предпочтениями собирателя. В сохранении историко-культурных памятников, популяризации 

искусства сахарозаводчику Павлу Ивановичу Харитоненко принадлежит выдающаяся роль. Безусловно, 

частная коллекция была не только возможностью для сохранения материальных предметов, которые 

отражали духовную культуру, удачным вложением капитала в собирание предметов искусства, но и воз-

можностью повысить культурный статус предпринимателей-коллекционеров.  

Ключевые слова: П. И. Харитоненко; частная коллекция; предприниматель; особняк, коллекционер. 

 

O. M. Gaidai, Petro Mohyla Black Sea State University, Nikolaev, Ukraine 

THE EVOLUTION OF THE CULTURAL STATUS OF ENTREPRENEURS IN THE SECOND HALF OF XIX – 

EARLY XX CENTURY (FOR EXAMPLE OF A COLLECTOR P. I. KHARITONENKO) 

The article aims to show the evolution of the cultural status of entrepreneurs, the transition from the quantitative to 

the qualitative composition of the collections, the aesthetic and art-historical significance of private collections on the 

example collector P. I. Kharitonenko. 

The great important of Russia creation of the cultural heritage is studying the experience of previous generations. 

The individuality of the collector forms a system of aesthetic values. Since the second half of the XIX century on the 

art market and in the principles of collecting is changing. Commercial and industrial bourgeoisie, had an influence not 

only on the economic development of the country, it has made an invaluable contribution to the development of culture. 

In the second half of XIX – beginning of XX century most of the Ukrainian lands were part of the Russian Empire. 

All ownership of  Kharitonenko family was closely connected with sugar factory activity. Together with the Kiev «sugar 

kings» Tereshenki with Kharitonenko actually kept under control all the sugar market – from production and 

processing to sales. Private collection of P. Kharitonenko was unique. It contains personalized traits that are 

determined by the individual preference of the collector. P. Kharitonenko had a collection of Russian and West-

European paintings, as well as gathered a large collection of icons. Research activities P. Kharitonenko in the light of 

studying the problem of the evolution of the cultural status of entrepreneurs in the second half of XIX – early XX 

century, has never previously been the subject of scholarly circles. The emergence of a new economic class of factory 

owners, factory owners, bankers begins to form and a new type of collectors. This was a collector of works of art and 

objects that trusted their own taste more than the opinions and recommendations of authorities. Collection individuals 

were not similar, the selection time was on their own and reflect the state of mind of the owner. 

To the sugar magnate Pavel Ivanovich Kharitonenko belongs to a the important role of the preservation of 

historical and cultural monuments and the popularization of art. 

Of course, private collection was not only an opportunity for the preservation of material objects that reflect 

spiritual culture, a good investment in gathering objects but also to raise the cultural status of entrepreneurs, 

collectors. 

Keywords: P. I. Kharitonenko; private collection; entrepreneur; estate; collector. 
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БІОГРАФІЧНА НЕКРОПОЛІСТИКА У СВІТЛІ ЕПІТАФІЙ 

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ МИКОЛАЇВСЬКОГО НЕКРОПОЛЯ) 
 

 

У статті розглядається питання вивчення біографічної некрополістики крізь 

призму вивчення кладовищенських епітафій. Некрополістика як допоміжна історична 

дисципліна перебуває в тісному контакті з такими ж допоміжними історичними дис-

циплінами, як біографістика, генеалогія, геральдика, і вона здатна відтворити атмо-

сферу історичного регіону, тобто представити просопографічний тип дослідження. 

Відомості з епітафій найчастіше є єдиним джерелом інформації про померлого. 

Миколаївський некрополь не є винятком: відомості з епітафій відображають дати 

народження та смерті, звання, причину смерті, соціальний і сімейний стан, наявність 

родичів покійного. 

Можна стверджувати, що відомості з епітафій – головна ланка у визначенні геогра-

фічних та історичних пошуків матеріалів про особистість людини: відштовхуючись від 

імені, можна займатися пошуковою роботою в довідниках, архівах, окремих виданнях. 

Біографічна некрополістика дозволяє виявити й уточнити подробиці генеалогічних 

досліджень, що складають основу будь-якого історичного розвитку, і найбільш цінним 

цей метод щодо міської історії. 

Ключові слова: некрополь; епітафія; біографістика; генеалогія; просопографія; 

символіка; суспільство. 

 

 

220 років тому архітектор І. І. Князєв 

позначив на карті м. Миколаїв перші житлові 

квартали, вулиці, торговельні місця та ділян-

ку під цвинтар. Вона знаходилась на значній 

відстані від центру міста [1]. Скоріше за все, 

саме в цей час тут було побудовано капличку 

для відспівування померлих. Із часом ця те-

риторія стане місцем поховань для людей 

християнського віросповідання й буде зай-

мати площу приблизно 80 га [2, с. 47]. Най-

давніші поховання знайти не вдалося, але 

дослідники вважають, що серед них були 

відомі на той час люди – корабельні майстри, 

професори М. І. Афонін (1736–1810) та 

М. В. Ліванов (1751–1800), батько та брат 

В. І. Даля, архітектори, поети та багато інших. 

На сьогодні збереглися поховання грецького 

архімандрита Захарія Петропуло (1742–1808) 

(фото 1) та генерал-майора С. Т. Плетеньова 

(помер у 1812 р.). Неподалік від церкви, 

збудованої в 1808 р., знайдено могили 1830–

1850-х рр.: цю ділянку цвинтаря можна вва-

жати найдавнішою [3]. 

 

 
 

Фото 1 

 

Цвинтар було зачинено для поховань у 

1972 р., тобто постійні процеси захоронень 

тривали близько 177 років. 
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За цей час було поховано від 350 до 400 тис. 

людей, які були представниками різних про-

шарків суспільства. Не зважаючи на соціаль-

ний стан померлих, над місцями поховань 

обов’язково встановлювали надмогильні оз-

наки – від звичайних дерев’яних хрестів до 

величних каплиць із каменю чи мармуру. 

Обов’язковою рисою будь-якого надмогиль-

ного пам’ятника були написи, які в більшості 

випадків містили дати народження та смерті, 

прізвище померлого. 

Автором протягом років проводились до-

слідження різних форм поховань, які дали 

можливість скласти свою методику вивчення 

пам’яток некрополя. Окремо вивчались похо-

вання адміралів [5], священнослужителів [6], 

іноземців [7], воїнів Першої світової війни [8]. 

Цей матеріал автор вважає першоджерелом, 

оскільки саме написи на поховальних спору-

дах забезпечили успіх в архівно-пошуковій 

роботі. До того ж серед багатьох поховань 

знайдено прізвища людей, які свого часу 

складали еліту нашого міста, прикладом чого 

можуть бути описи поховань членів Мико-

лаївського товариства «Просвіта» [9]. І, як 

підсумок досліджень, було зроблено спробу 

класифікації окремих видів поховань на 

прикладі родових усипальниць [10]. 

Вивченням пам’яток поховальної культури 

займається некрополістика, яка належить до 

категорії допоміжних історичних дисциплін [4]. 

У своєму розвитку некрополістика довела, 

що вивчення поховальних споруд не є вузь-

кою темою, а навпаки, дає можливість до-

повнювати інформацію для таких же допо-

міжних дисциплін, як геральдика, генеалогія, 

архівознавство, музеєзнавство, біографістика, 

хронологія, історична демографія. 

До того ж вивчення пам’яток некрополів 

здатне значно розширити історичні уявлення 

про будь-який регіон, оскільки мова йде не 

про пам’ятники-витвори мистецтва, а про 

життєписи померлих людей. І найпершим 

питанням в цьому є вивчення написів на по-

ховальних спорудах – епітафій. Фахівці від-

носять їх до літературного жанру [11, с. 22]. 

Епітафії Миколаївського цвинтаря можна 

розподілити так: прізвище людини та дати 

(народження – смерть); прізвище, дати, поба-

жання миру та спокою; прізвище, дати, зван-

ня, приналежність до будь-якого соціального 

прошарку («потомственный почетный граж-

данин», «генерал-майор»); прізвище, дати, 

подробиці смерті («убит в штыковом бою»); 

прізвище, дати, професія, слова молитовного 

звернення до Бога з проханням дарувати по-

мерлому спокій та радість в іншому світі; 

прізвище, дати, рядки з віршів (у більшості – 

С. Надсон) (фото 2); величні багаторядкові 

написи з уславленням прижиттєвих послуг 

померлого (каплиця В. Н. Каразіна). 

Часто можна зустріти прості написи від 

рідних («єдиному синові та єдиній радості 

від невтішних батьків», «дорогим батькам 

від дітей», тощо). 

Серед епітафій, які вказують не лише на 

звання людини, а конкретизують її участь у 

подіях, слід згадати надмогильну плиту над 

похованням генерал-майора П. Лосєва: «участ-

ник обороны Севастополя» (фото 3). Ясно, 

що мова йде про події Кримської (Східної) 

війни та оборони міста Севостополь упро-

довж 1853–1856 рр. 

Чудовий за збереженістю напис знайдено 

на пам’ятнику неподалік від церкви: родичі 

потурбувались про те, щоб перехожі були 

впевнені – тут похований Корнелій Іуліано-

вич Неклеєєвич, який закінчив свій шлях у 

1911 р., а до того був начальником Радом-

ської гімназії (фото 4). 

Один із братів-близнюків Беляєвських – 

Іван – служив у Генеральному штабі, а похо-

ваний у родинному склепі Антонових юнак 

був юнкером, який навчався в Казані. Напис 

на великому пам’ятнику читався важко, але 

вражає своїм змістом: «Здесь покоится прах 

супруги Николаевского полицмейстера пол-

ковника Автономова Марии Дмитриевны, 

урожденной Львовой, скончавшейся ... ноября 

1837 года на 33 году от рождения после деся-

тилетнего супружества». Цей напис дає ба-

гато інформації: прізвище; дата смерті; сі-

мейний стан; посада чоловіка; стаж шлюб-

ного життя; вік померлої (дату народження 

легко підрахувати за датами). 
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Фото 2 Фото 3 Фото 4 

 

Але перше місце за розміром та змістом 

отримує епітафія на біломармуровому пам’ят-

нику в каплиці засновника Харківського уні-

верситету Василя Назаровича Каразіна: «Ви-

новник учреждения в России Министерства 

Народного Просвещения. Основатель Харь-

ковского Университета. Учредитель и Пра-

витель дел Филотехнического общества, Вы-

сочайше утвержденного в 1811 году, поме-

щик, поставивший первым крепостных людей 

на степень существ свободных (каковыми 

40 лет спустя хотел их делать Русский Царь 

указом 1842 года Апреля 2 дня), водворитель 

цветущей торговли и благосостояния Граж-

дан в городе Харькове, естествоиспытатель, 

подавший первый мысль о возможности 

сделать из Метеорологии науку точную, по-

лезную для людей, почетный член двух Уни-

верситетов, Московского и Харьковского, 

член разных ученых обществ, русских и ино-

странных, Статский Советник и Кавалер» [12]. 

Професії померлих часто вказані в текстах 

епітафій: «Шкипер Тихон Дятькин» (1911); 

«Врач медицинской службы» (Златін, 1945); 

«Народная учительница М. И. Вильчинская» 

(1988); «Художник, педагог» (В. Коваль, 1966); 

«Артист Императорских театров Михаил Ан-

дреевич Лоскутов-Максимов» (1888) (фото 5). 

На пам’ятнику інженеру В. В. Рюміну – 

рядки з листа К. В. Ціолковського: «В сме-

лости Вас считаю первым также в деликат-

ности и глубине ума» (фото 6). 

 

  
Фото 5 Фото 6 
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Родові усипальниці – найбільш цінні для 

дослідників, адже в одному місці зібрано 

представників 3–4 поколінь. При цьому вка-

зані дівочі (дошлюбні) прізвища жінок. Це 

дає можливість досліджувати родові зв’язки 

на рівні біографістики та генеалогії. Як прик-

лад – поховання Добровольських, Автоно-

мової та інших. 

На пам’ятниках священнослужителів пере-

важно вказано посади та сан: «Настоятель 

Кладбищенской церкви Анатолий Корочан-

ский» (фото 7), «Протоиерей Петр Петро-

вич Еланский» (фото 8). 

Найбільш цікавим серед цих могил є похо-

вання під невеликим кам’яним хрестом: «Тут 

покоится тело армейского благочинного прото-

иерея Софрония Семеновича Самборского» 

(фото 9). 

Цей напис було вичитано автором ще в 

1996 р., але значно пізніше вдалося встано-

вити, що похований – учасник війни 1812 р., 

військовий священик, кавалер багатьох наго-

род. Напис дав можливість установити: прі-

звище; належність до військового відомства; 

посаду (благочинний); сан (протоієрей). 

 

   
Фото 7 Фото 8 Фото 9 

 

Родинні зв’язки померлих чітко просте-

жуються за даними епітафій: міський голова 

Ф. Кроун похований з О. Полісадовським; 

останній виявився його зятем; Пантелеймон 

Лосєв, генерал-майор, похований із донькою 

Надією; брати Острено (контр-адмірал та 

генерал-майор) (фото 10) знаходяться в ро-

динному склепі разом із матір’ю; контр-

адмірал В. Борковський похований разом із 

дружиною та донькою (фото 11); пастор 

Іоганн Долл знайшов останній притулок у 

1852 р. разом із дружиною та донькою 

(фото 12). 

Підсумовуючи вищезазначені матеріали, 

зробимо такі висновки: інформація з епітафій 

є джерелом для вивчення в галузі біогра-

фічної некрополістики, яка базується на трьох 

китах – некрополістиці, генеалогії та біогра-

фістиці. 

Слід згадати слова С. О. Шмідта: «Мате-

ріали некрополів є важливими не лише для 

уточнення дат життя та діяльності окремих 

осіб та їхніх генеалогічних зв’язків, але й для 

пізнання чисельних явищ державно-політичної 

та соціокультурної історії» [14].  

Епітафії здатні доповнювати відомі факти, 

особливо це стосується дат смерті: у жод-

ному (!) виданні, присвяченому життям росій-

ських адміралів, не вказаноі місця поховань 

тих, хто працював та жив у місті Миколаїв 

до 1917 р. При цьому додамо, що знайдено 

свідоцтва 32 адміралів, контр-адміралів та 

віце-адміралів, похованих на Миколаївському 

цвинтарі (на сьогодні збереглись пам’ятники 

над могилами 17 із них) [15]. 

Інколи саме епітафії стають першоджере-

лом дослідження, а архівний пошук іде пі-

зніше. Біографічна некрополістика має ще й 
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географічний аспект: прізвища контр-адмірала 

Феофана Острено та контр-адмірала барона 

Грегора Майделя можна знайти на морських 

картах світу [16, с. 21]. У секторі воїнів Пер-

шої світової війни часто вказано місця заги-

белі: наприклад, штабс-капітан Павло Зубов 

загинув у 1914 р. в селі Бертники (фото 13). 

 

    
Фото 10 Фото 11 Фото 12 Фото 13 

 

Біографічна некрополістика завжди буде 

актуальною темою, оскільки вона містить ба-

гато аспектів дослідження та значний часовий 

проміжок. Будь-який науковий пошук є вис-

новком або доповненням до вже відомих 

фактів або є окремим виданням. І в цьому 

краєзнавство лише поповнюється новими іме-

нами [17; 18]. 

У майбутньому за умови ретельного по-

шуку та всебічного вивчення можна сподіва-

тися на створення повного каталогу епітафій 

Миколаївського некрополя з прив’язкою до 

загальної теми щодо біографічної некропо-

лістики. А методологія цього процесу вже 

знайшла своє місце в працях фахівців [19]. 
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Т. Н. Губская, Николаевский областной краеведческий музей, г. Николаев, Украина 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ НЕКРОПОЛИСТИКА В СВЕТЕ ЭПИТАФИЙ (СОГЛАСНО ДАННЫХ 

НИКОЛАЕВСКОГО НЕКРОПОЛЯ) 

В статье рассматривается вопрос изучения биографической некрополистики сквозь призму изучения 

кладбищенских эпитафий. Некрополистика как вспомогательная историческая дисциплина находится в тес-

ном контакте с такими же вспомогательными историческими дисциплинами, как биографистика, генеалогия, 

геральдика, и она способна воссоздать атмосферу исторического региона, т. е. представить просопогра-

фический тип исследования. Данные эпитафий зачастую являются единственным источником информации об 

умершем. 

Николаевский некрополь не является исключением: данные эпитафий отражают даты рождения и 

смерти, звание, причину смерти, социальное и семейное положение, наличие родственников усопшего. 

Можно утверждать, что данные эпитафий – главное звено в определении географических и исторических 

поисков данных о личности человека: отталкиваясь от имени можно заниматься поисковой работой в 

справочниках, архивах, отдельных изданиях. 

Биографическая некрополистика позволяет обнаружить и уточнить подробности генеалогических иссле-

дований, лежащих в основе любого исторического развития, и наиболее ценным этот метод является 

применительно к городской истории. 

Ключевые слова: некрополь; эпитафия; биографистика; генеалогия; просопография; символика; общество. 

 

T. М. Gubska, Mykolaiv regional meseum, Mykolaiv, Ukraine 

BIOGRAPHIC NECROPOLISTICS IN CONTEXT OF EPITAPHS (CONSIDERING DATA ABOUT 

MYKOLAYIV NECROPOLIS) 

The article deals with a question of examination of biographic necropolistics through the prism of studying of 

cemeterial epitaphs. 

Necropolistics as auxiliary historical discipline is in close contact with the same auxiliary historical disciplines as a 

biographistics, genealogy, heraldry, and it is capable to recreate the atmosphere of the historical region and to present 

prosopographical type of research. Data of epitaphs often are the only source of information about the dead. 

The Mykolayiv necropolis isn’t an exception: the data of epitaphs reflect dates of birth and death, a rank, a cause of 

death, social status and relationship, presence of relatives of the deceased. 

It is possible to claim that data of epitaphs is the main link in definition of geographical and historical searches of 

the information about the identity of the person: making a start from a name it is possible to search in reference books, 

archives, separate editions. 

The biographic nekropolistics allows to find and specify details of the genealogical researches which are the 

cornerstone of any historical development and this method is the most valuable in relation to city history. 

Keywords: necropolis; epitaph; biographistics; genealogy; prosopography; symbolics; society. 
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ПОЛІТИЧНА ЕМІГРАЦІЯ ЮРІЯ БОЙКА-БЛОХІНА 

в 60–90-х рр. XX ст. 
 

 

У статі автор подає детальну інформацію про громадську та політичну діяльність 

Юрія Бойка-Блохіна в європейському світі в 60–90-х рр. XX ст., наводить низку заходів, 

проведених професором у різних містах Німеччини, та відповідну реакцію західного 

світу. Використовуючи епістолярну спадщину, наведено листування професора з пар-

тійними чиновниками Німеччини. 

Наголошуючи на тому, що громадська та політична діяльність будь-якого наукового 

чи політичного діяча та його наукові доробки завжди мали значний вплив на форму-

вання державності тієї чи іншої країни, можна зробити висновок, що піднесення проб-

леми визволення України та поширення україністики, на що саме була спрямована 

діяльність Юрія Гавриловича, було досить актуальною та нелегкою справою. 

Пізніше в появі сучасної України як незалежної держави та теоретичному обґрун-

туванні цього процесу як логічного та закономірного цей чинник зіграв важливу роль.  

Як висновок, автор наголошує на тому, що в часи, коли країна знову переосмислює 

історію та біографії своїх історичних діячів, бореться за правду та справедливість, 

дослідження життя та діяльності одного з найяскравіших представників української 

політичної і творчої еміграції є досить актуальною тематикою. 

Ключові слова: політична діяльність; еміграція; україністика; Юрій Бойко-Блохін; 

європейський світ.  

 

 

Юрій Бойко-Блохін – український і німець-

кий науковець, габілітований доктор, профе-

сор Людвіг-Максимільянського університету, 

ректор Українського вільного університету в 

Мюнхені, академік, автор багатьох фунда-

ментальних праць, у яких неодноразово по-

рушував проблеми розбудови української 

державності. 

Емігрувавши до Німеччини в 1944 р., май-

бутній професор починає активну діяльність, 

спрямовану на поширення україністики серед 

німецького населення, пік його еміграційної 

діяльності припадає на 60–90-ті рр. XX ст. 

Саме в цей час Юрія Гавриловича було обрано 

на посаду ректора Українського вільного уні-

верситету в Мюнхені. 

До того часу, як Юрій Гаврилович оста-

точно провив себе як науковець високого рівня, 

він брав активну участь в еміграційному жит-

ті українського населення, яке на той час 

відчувало обмеженість сил перед величезним 

обсягом своїх політичних завдань. 

Майбутній професор входив до складу 

Виконавчого органу УНР і мав виконувати 

функції керівника культури, освіти та віро-

сповідань – поставали наукові й навчальні 

ініціативи, що часто не мали під собою під-

ґрунтя, викликали попит на фінанси, який за-

довольнити не було змоги, а самі ініціатори 

вимагали задоволення своїх персональних 

амбіцій [6, с. 134]. 

10 жовтня 1949 р. відбулася зустріч Юрія 

Гавриловича з єпископом І. Бучком, на якій 

було порушено культурно-освітні справи та 

питання нормалізації добросусідських відносин 

між православною і католицькою церквами. 

Великим успіхом професора була ухвала 

відділу про обов’язковий примірник кожного 

еміграційного видання книжок, опублікованих 

науковими інституціями.  
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Наукова діяльність професора Ю. Бойка-

Блохіна в німецькому світі розпочинається в 

60-х рр. ХХ ст., коли він потрапив на роботу 

в Людвіг-Максиміліянський університет [5]. 

Починаючи із зимового семестру 1962 р., 

Ю. Бойко-Блохін став професором-гостем у 

німецькому університеті. Він уперше запро-

вадив україністику в Інституті славістики 

при Людвіг-Максиміліянському університеті 

(ЛМУ) і поставив її на рівень з іншими 

слов’янськими літературами, які на той час 

уже вивчалися в цьому закладі, прочитавши 

864 години україністики. Його виклади давали 

розуміння суспільної та релігійної проблема-

тики в українській літературі ХІХ ст. на фоні 

європейських духовних течій. Тематика викла-

дів української, білоруської та російської 

літератур розгорталася переважно у площи-

ні порівняльного літературознавства. До уваги 

бралися не тільки слов’янські літератори, а й 

письменники західного світу. Про цю працю 

свідчать тисячі карток, які зберігаються в 

архіві професора [7, с. 47–48]. 

Професор також популяризував українську 

літературу в німецькому суспільстві через 

опубліковані у великих виданнях Німеччини 

статті про українських письменників та їхню 

творчість, зокрема про роман «Собор» Олеся 

Гончара. Крім того, із його ініціативи та напо-

легливої діяльності в місті Бад Емс уста-

новлено табличку про заборону покарання за 

використання української мови. 

У 1965 р. Юрія Бойка-Блохіна було обрано 

на посаду ректора Українського вільного уні-

верситету. Відновивши свою діяльність, універ-

ситет матеріально спирався винятково на 

власні сили. На двох факультетах кількість 

викладачів доходила до 80, масовий відтік 

студентів на захід спричинив різке погіршен-

ня матеріального становища, тому не можна 

не відзначити різкий розвиток діяльності уні-

верситету на чолі з професором Ю. Бойко-

Блохіним. Збільшилась кількість співробітни-

ків, які почали якісно досліджувати та вив-

чати історію, культуру, економічне становище 

України та зв’язки зі сусідніми народами; 

публікувати об’єктивні наукові праці про 

життя й діяльність українського народу; до-

носити до світової громадськості правдиву 

інформацію про Україну та український народ. 

Не можна оминути діяльності Ю. Бойка-

Блохіна в роботі об’єднання українських 

письменників «Слово» – організації екзиль-

них українських письменників-літературознав-

ців, критиків, митців [9, с. 67]. 

Сама ідея організувати українських пись-

менників у діаспорі виникла ще в 1954 р., 

коли більша їх частина (починаючи з 1949 р.) 

переселилася до Північної та Південної Аме-

рики.  

Епістолярна спадщина професора доводить, 

що він листувався із членами «Слова», а 

особливо з головою Г. Костюком, секретарем 

Остапом Тарнавським, професором Ю. ІІІе-

вельовим, письменниками Юрієм Стефани-

ком, Святославом Гординським. Після смерті 

голови Європейської філії ОУП «Слово» 

І. Багряного в 1968 р. на III з’їзді «Слова» 

Юрія Гавриловича було обрано головою Єв-

ропейської філії об’єднання, де він розгор-

нув діяльність разом зі своєю дружиною [7, 

с. 116]. 

Із листа професора від 15 вересня 1968 р. 

до О. Тарнавського дізнаємося, що Юрій Гав-

рилович був на Світовому конгресі українців 

(листопад 1967 р., Нью-Йорк): «На превели-

кий жаль, не вдалося мені побачитись з 

Вами. Знайшлось би багато питань для об-

говорення як особистих, так і громадських. 

У Нью-Йорку мав я нагоду виступити з 

рамени «Слова» із доповіддю, багато гово-

рив з нашим колегою Костюком. Він просив 

мене, щоб я був представником «Слова» на 

Європу. Не можна сказати, що це в мене 

викликало ентузіазм, але якщо іншого виходу 

немає, то нехай би й так, але я просив роз-

глянути цю справу на Управі «Слова» й пові-

домити мене. Повідомлення я не одержав і 

тому не вважаю себе зобов’язаним щось ро-

бити. А тим часом хтось має щось робити. 

Взагалі чуюся цілком відірваним від усіх Вас. 

Звичайно, всі переобтяжені, і я також, але 

бодай раз на півроку мусимо ми обмінятися 

думками й відомостями, якщо ми справу 



²сторичний арх³в 

 

44 

Літературного Об’єднання практикуємо 

серйозно». 

12 жовтня 1968 р. професор Юрій Гаври-

лович одержав листа від О. Тарнавського: 

«Високоповажний і дорогий Пане Профе-

соре! Я отримав Вашого цінного листа, але 

не відписував доки не порозумівся з головою 

Григорієм Олександровичем (Костюком. – 

Я. К.). Зрозуміла річ, вина за нами: ми повинні 

були зразу написати Вам листа про порі-

шення З’їзду (ІІІ з’їзд відбувся 19–20.05.1968. – 

Я. К.). Але у мене і в голови було стільки 

зайнять, що ми не виконали і цих найголовні-

ших завдань. То тепер ... пересилаємо ... 

рішення З’їзду. Просимо Вас дуже взяти на 

себе це представництво. Воно не буде зв’язане 

з якимось спеціальними обтяженнями, але 

треба, щоб наше Об’єднання мало офіцій-

ного керманича на Європу. Якщо йдеться 

про списки, то в Європі є такі наші члени: 

крім Вас і Вашої дружини, Іван Кошелівець, 

Емма Андієвська, Ігор Костецький, Федір 

Коваль, в Німеччині (тут повинні бути ще 

Ростислав Єндик, Петро Кізко і Ганна Гор-

бач), у Франції є Олекса Грищенко (має титул 

почесного члена), Володимир Янів, і Марта 

Калиговська, Дарія Сіняк (офіційно ще не 

прийнята), може б, запросити Емануїла 

Райса; в Англії є професор Віктор Свобода, 

Віталій Бендер, Галя Мазуренко, живе там 

доктор Нарциз Лукіянович, син письменника 

Дениса, але ми з ним не мали ніякого зв’язку. 

Можливо, що в Європі є ще більше літера-

торів, тоді можна би їх оформити в Євро-

пейське відділення нашого «Слова». Наприк-

лад, літератором є Олег Штуль (редактор 

газети «Українське Слово» в Парижі, член 

ОУН. – Я. К.) і добре було б, якби він був чле-

ном «Слова». Наш Збірник уже вийшов (тре-

тій збірник «Слово», присвячений 50-літтю 

української літератури на еміграції). Григо-

рій Олексійович вже вислав для Вас число, я 

був в липні проїздом в Мюнхені, хотів відві-

дати деяких осіб, а перш за все порозмов-

ляти з Вами, не було можливим» [9, с. 47–49]. 

У цей час Юрій Бойко-Блохін стає голо-

вою Європейської філії «Слова». 28–29 лис-

топада 1970 р. відбувся ІV з’їзд українських 

письменників у Нью-Йорку, де Юрія Бойка-

Блохіна було обрано до складу Президії. На 

III з’їзді розглядалося питання про посилення 

нової хвилі переслідувань, арештів україн-

ських письменників. Уже в 1966 р. на 34-му 

Інтернаціональному конгресі група україн-

ських письменників висунула протести проти 

арешту Івана Дзюби та Івана Світличного. 

Представники «Слова» взяли теж участь у 

з’їзді Міжнародної амнестії у Вашингтоні, де 

виступили на захист цих українських пись-

менників [8, с. 67]. 

Пізніше, у 1972 р., Юрій Бойко-Блохін 

увійшов до складу Християнсько-соціальної 

унії (CSU) – керівної партії Баварії. Він по-

знайомився з лідером партії – міністром-

президентом Баварського уряду Ф. Штраусом. 

У листуванні вони торкалися проблем пар-

тійного життя в Баварії, української культу-

ри в еміграції та в Німеччині. 

Виникла можливість порушити проблему 

вивчення культури та духовності народів, що 

входили  до складу Радянського Союзу, але 

не були росіянами. Для цього Юрій Гаври-

лович розробив докладну наукову мотивацію 

і подав німецькою мовою керівникам кафедр 

для обговорення. Основні тези платформи 

були такі: «Населення СРСР (на 1967 р.) 

складається з різних народів і націй. Росіяни 

становлять 122 мільйони населення, інші – 

112 мільйонів. Ряд націй мають давні культу-

ри, свій історичний розвиток, що нічого 

спільного не має з російським, належать до 

різних релігій. У Німеччині студії з русис-

тики, з відомих причин, здобули широку по-

пулярність. Натомість вивчення інших наро-

дів СРСР майже повністю відсутнє. Хоча наше 

суспільство вже кілька десятиліть відмовилось 

від колонізаторських цілей, воно тримається, 

здебільшого цілком несвідомо, залишків ко-

лонізаторських поглядів. Виходячи з цього, я 

пропоную створити при Людвіґ-Максиміліян-

ському Університеті Інститут для вивчення 

неросійських народів СРСР» [5, с. 367]. 

З огляду на складність проблематики, цей 

Інститут повинен був мати кілька відділів: 
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слов’янський (українці, білоруси), тюркський 

(туркмени, киргизи, татари), балтійських на-

родів (естонці, латиші, литовці), фіно-угор-

ських народів (мордовці, зиряни, удмурти та 

ін.), кавказьких народів (народи північного й 

середнього Кавказу), а також окремо – вірме-

нів, таджиків, молдаван і євреїв. Інститут мав 

би досліджувати ті сторони культур зазначе-

них народів, які мають значення для загаль-

ного розвитку цивілізації та культури, зосе-

реджуючись на культурних явищах ХІХ–

ХХ ст.» (Архівні матеріали, 1972 р.). Юрій 

Гаврилович висловив свою ініціативу з огля-

ду на те, що він десятки років працював над 

проблемами неросійських народів. Пропози-

ції його знайшли позитивні відгуки в 16 про-

фесорів. Так, професор Кретценбахер писав: 

«Щодо потреб зазначених дослідів із духов-

ного життя в межах наукової роботи універ-

ситету в Мюнхені немає ніякого сумніву». 

Професор Шауерманн зазначав: «Дослідницька 

галузь має велике значення і, власне кажучи, 

дивним є, що вона так пізно підноситься». 

Однак знайшлися професори, які заперечували 

вищесказане, бо боялися дратувати Кремль. 

Вони стверджували, що все це складно й по-

требує значних матеріальних витрат. За дору-

ченням ректора університету декан скликав 

засідання комісії з прихильників і против-

ників ініціативи професора Ю. Бойка-Блохіна. 

Незважаючи на те, що Міністр культури і ос-

віти Баварії доктор Маєр виявив певну схиль-

ність до пропозиції професора, її підтримав і 

Баварський сенат, але більшість професорів 

була проти, тому довелося залишити цю 

справу [8, с. 77]. 

З 1970 р. Юрій Гаврилович входив до 

Об’єднання пан’європейського союзу, яке 

займалося політичними питаннями країн Се-

редньої і Східної Європи. На засіданні цього 

Об’єднання в Німеччині професор порушував 

проблеми визволення України, його уважно 

слухали, але політичні ухвали його пропози-

цій не вводили. Це була загальноєвропейська 

настанова – не помічати Україну. 

Протягом 80-х рр. ХХ ст. професорові 

Ю. Бойкові-Блохіну вдалось організувати в 

німецькому світі три міжнародних симпо-

зіуми з українського літературознавства. Тема 

одного з них – «Ґете й українська літера-

тура». Його було проведено 12 січня 1981 р. 

в Німфенбурґському замку в Мюнхені. Хоча 

це симпозіум УВАН, однак у його роботі 

взяли участь німецькі вчені. Організаторами 

були: М. Лобковіц, Г. Раупах і Ю. Бойко-

Блохін, доповідачами – професори Г. Моте-

кат, I. Качуровський, Д. Борхмеєр, Ю. Бойко-

Блохін. Симпозіум показав, що українська 

література в ідейному і формальному розу-

мінні перейняла багато чого з творчості Гете. 

Наступний симпозіум було проведено 

Людвіг-Максиміліянським університетом 11–

12 січня 1983 р. в Мюнхені за участю «Сві-

тового об’єднання «Слово» і Дому зустрічей 

чужинців Східної Європи в Німфенбургському 

замку на тему: «Український романтизм і 

неоромантизм на тлі європейської літерату-

ри». Німецькі професори могли довідатися з 

доповідей українських учених багато цікавих 

фактів, бо українська література була майже 

невідома в німецьких наукових колах. Сим-

позіум відкрив очі німецьким ученим на важ-

ливість української романтики в контексті за-

хідноєвропейського романтизму [6, с. 312–313]. 

Наукова робота професора Ю. Бойка-Бло-

хіна в 1990–1991 рр. різко згасає, причиною 

цього була хвороба його дружини.  

Еміграційна діяльність професора, акаде-

міка Юрія Гавриловича Бойка-Блохіна є знач-

ною та багатогранною. Громадсько-політичні 

та наукові праці професора в період його ро-

боти в Людвіг-Максиміліянському універси-

теті мали плідний характер і були спрямо-

вані на детальне опанування студентами ін-

формації про західноєвропейських та слов’ян-

ських письменників, а також про взаємовпли-

ви однієї літератури на іншу. 

Вступивши до Християнської унії, профе-

сор і надалі спрямовував усі свої діяння на 

благо батьківщини. Неодноразово організо-

вуючи симпозіуми на теми української літе-

ратури, не переставав розповсюджувати ук-

раїністику серед іноземців, популяризуючи 

тим самим рідну країну та її представників. 
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Юрій Гаврилович Бойко-Блохін однознач-

но є найяскравішим представником україн-

ської творчої еміграції, який присвятив усе 

своє життя батьківщині, яка завжди була 

такою близькою і водночас далекою, і тільки 

здобувши незалежність, змогла подякувати 

професорові за його багаторічну працю. 
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Я. И. Карпюк, Черноморский государственный университет имени Петра Могилы, г. Николаев, Украина 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ ЮРИЯ БОЙКО-БЛОХИНА В 60–90 гг. XX в. 

В данной статье автор приводит подробную информацию о общественной и политической деятельности 

Юрия Бойко-Блохина в европейском мире в 60–90-х гг. XX в., ряд мероприятий, проведенных профессором в 

разных городах Германии, и ответную реакцию западного мира. 

Подчеркивая, что общественная и политическая деятельность любого научного или политического 

деятеля и его научные труды всегда имели значительное влияние на формирование государственности той или 

иной страны, можно сказать, что подъем проблемы освобождения Украины и распространение украинис-

тики, на что именно была направлена деятельность Юрия Гавриловича, был весьма актуальным и нелегким 

делом. 

Позже в появлении современной Украины, как независимого государства и теоретическом обосновании 

этого процесса как логического и закономерного этот фактор сыграл важную роль. 

Как вывод, автор отмечает, что во времена, когда страна вновь переосмысливает историю и биографии 

своих исторических деятелей, борется за правду и справедливость, исследования жизни и деятельности 

одного из самых ярких представителей украинской политической и творческой эмиграции является весьма 

актуальной темой. 

Ключевые слова: политическая деятельность; эмиграция; украинистика; Юрий Бойко-Блохин; европейский мир. 

 

Ya. I. Karpyuk, Petro Mohyla Black Sea State University, Nikolaev, Ukraine 

POLITICAL EMIGRATION YURIY BOYKO-BLOKHIN IN THE 60–90 years XX century 

In this article the author gives detailed information on the civic and political activities of Yuri Boiko-Blokhin in the 

European world in the 80-90-m years XX century, cites a number of activities carried out by Professor in different cities 

of Germany and the response of the Western world. Emphasizing that the public and political activities of any scientific 
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or political figure and its research portfolio has always had a significant influence on the state of the country, the rise 

of the problem of Ukraine’s liberation and distribution of Ukrainian, in that it was directed activity Yuri Gavrilovic, 

was very topical and difficult. 

Later, in the emergence of modern Ukraine as an independent state and theoretical study of this process as logical 

and regular, this factor played an important role. 

In conclusion, the author stresses that at a time when the country again reinvents its history and biographies of 

historical figures, fighting for truth and justice, study the life and work of one of the brightest representatives of 

Ukrainian political emigration and creative is very relevant topic.Key words: political activity, Ukrainistics, Boyko-

Blokhin, European world. 

Keywords: politics; immigration; Ukrainistics; Boyko-Blokhin; European world. 
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УКРАЇНСЬКІ СЕЛЯНИ В ОБГОВОРЕННІ АДРЕСИ 

РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ У ВІДПОВІДЬ 

НА ТРОННУ ПРОМОВУ ІМПЕРАТОРА 27 КВІТНЯ 1906 р. 
 

 

На основі стенографічних звітів висвітлено конкретні обставини участі українських 

депутатів селянського походження в триденному обговоренні зворотної адреси Дер-

жавної думи. Висвітлено склад групи селянських депутатів та способи їхньої участі в 

обговоренні тексту документа. Звернуто увагу на особливості змісту й стилю ви-

ступів окремих депутатів, ступінь володіння предметом, емоційну складову промов, 

полемічні прийоми. Проаналізовано мотивацію цих депутатів залежно від життєвого 

досвіду, освіти, моральних та політичних переконань.  

Відзначено, що в цих виступах високий рівень спеціальних знань мирно вживався з 

популізмом, гострота висловлювань та український гумор – із неглибоким баченням 

проблем, щирість і відкритість – із партійним догматизмом, місцевий патріотизм – із 

байдужістю до української національної проблематики в цілому. Обговорення програм-

ного думського документа українськими селянами в цілому продемонструвало їхній 

демократизм та скерованість на вирішення насамперед соціально-політичних проблем, 

що їх артикулювали програми загальноросійських політичних партій. 

Ключові слова: українські селянські депутати; перша Державна дума; зворотна 

адреса. 

 

 

Виступи з думської трибуни можуть бути 

цікавими для історика в різних сенсах. Вони 

містять конкретну історичну інформацію – про 

сам факт виступу, про особу промовця (прі-

звище та яку губернію чи місто він представ-

ляє), про контекст виступу тощо. Важливо й 

те, з якого приводу той чи інший депутат під-

німався на трибуну, від імені яких політичних 

сил говорив, наскільки вписувався в загальну 

атмосферу залу, як його виступ сприймався 

(у цьому разі йдеться тільки про те, як реагу-

вала на нього думська зала, без відслідкову-

вання подальшого можливого суспільного 

резонансу, насамперед у пресі). Зрештою, які 

навички публічного говоріння мав, якими 

прийомами послуговувався, до яких ціннос-

тей чи якого досвіду апелював тощо. 

В історіографії є приклади аналізу висту-

пів українських селян в Думі переважно в 

їньому політичному аспекті [1; 4; 5; 7; 8 та 

ін.], але як джерело для вивчення соціо-

ментальної історії селянства вони практично 

не використовувалися. 

Джерелом повідомлення є стенографічні 

звіти засідань першої Думи [3]. Про цей но-

вітній для початку ХХ ст. вид історичного 

джерела нам уже доводилося писати в спе-

ціальній розвідці [6], тому тут лиш нагадаємо 

про їхню популярність у представників різних 

політичних сил того часу – кадетів і україн-

ських поступовців, соціал-демократів і окре-

мих представників правоконсервативних сил. 

Інша річ, що стенограми використовувалися 

переважно для характеристики політичного 

процесу в державі й політичних поглядів 

його учасників, для чого надавалися якнай-

краще. Щоправда, ідеалізувати це джерело теж 

не варто, точніше, не варто читати стено-

грами некритично, як і будь-яке інше джерело. 

Деякі історики взагалі вважають, що стено-

графічні звіти вимагають наявності «ключа», 

без якого практично не піддаються прочи-
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танню, бо іноді дискусія могла мати ритуаль-

ний характер, іноді була лиш відлунням супе-

речок у кулуарах Думи і тощо [9, с. 11]. 

Можливо, твердження надто категоричне, але 

в методологічному плані заслуговує на увагу. 

У кожному разі, окрім політичної історії, 

«класичним» джерелом для вивчення якої за 

визначенням мали б бути думські стенограми, 

вони є вельми містким джерелом також істо-

рії соціальної, економічної та ін. Парадигми 

історичного дослідження значно розширилися, 

і тепер ми намагаємося використовувати 

тексти стенограм для вивчення власне «люд-

ського виміру» суспільства. Зосередимось 

наразі на селянській складовій українського 

депутатського корпусу першої Думи. 

Завданням роботи є прослідкувати думську 

поведінку селянських депутатів від україн-

ських губерній у стартовий період роботи 

Державної думи Російської імперії першого 

скликання в її «людському вимірі». Вона роз-

глядається в загальному контексті тодішніх 

думських дебатів, тон яким задало обгово-

рення відповіді палати на тронну промову 

імператора Миколи ІІ в Зимовому палаці під 

час прийому депутатів перед відкриттям пер-

шої сесії Думи 27 квітня 1906 р. Відповідь 

депутатів монарху за традицією європейського 

парламентаризму називалася «зворотною ад-

ресою» або просто «адресою», і в подаль-

шому викладі ми будемо послуговуватися 

переважно цим останнім терміном. 

Обговорення проекту адреси (у двох чи-

таннях) відбувалося протягом четвертого за-

сідання Думи, яке стало найбільш протяж-

ним у сесії і тривало 2–5 травня 1906 р. За-

кінчилося воно о 01:00 5 травня. Годину 

було надано комісії для остаточної редакції, 

потім було ще третє читання, уже під час 

п’ятого засідання Думи, яке тривало цієї ж 

ночі з 02:30 до 03:30 [3, c. 237–249].  

В обговоренні адреси взяло участь багато 

депутатів із різних кутків імперії. Від селян 

українських губерній це були (у порядку появи 

на думській трибуні) депутати Заболотний, 

Грабовецький, Назаренко, Тесля, Куриленко, 

Онацький, Штефанюк та Михайличенко – 

кожен зі своїм баченням проблеми, своїми 

переконаннями й політичними або суто люд-

ськими амбіціями. За кожним був власний 

життєвий досвід, спричинений ним партій-

ний вибір, кожен мав настанови з місць і 

намагався – більшою чи меншою мірою – 

відстоювати їх у сесійній залі. 

Першим, уже 2 травня, слово отримав жи-

томирський адвокат, приписаний до сільської 

громади на Поділлі, Іван Заболотний. Як 

виявиться, він стане найактивнішим у висту-

пах, у справі внесення поправок, у репліках 

та іншій помітній діяльності протягом усього 

часу обговорення зворотної адреси. Поіменний 

і предметний покажчик до стенографічних 

звітів фіксував тільки найголовніші виступи 

цього (та й, власне, інших) депутатів [2], тому 

подібну, дещо навіть гарячкову, діяльність 

Заболотного можна  прослідкувати тільки за 

стенограмою [3, с. 27, 92–93, 94, 141, 143–

144, 147, 169, 171–174]. Він продемонстрував 

непогану юридичну виучку (мав за плечима 

юридичний факультет університету Св. Во-

лодимира, хоча диплом йому так і не вру-

чили, – О.К.). Згоджувався з тим, наприклад, 

що амністії вимагати не можна, а можна тільки 

просити, бо це законна прерогатива монарха, 

що смертну кару наразі не можна відмінити, 

але можна призупинити, тощо. Полемізував 

із професором Максимом Ковалевським сто-

совно визнання Державної ради верхньою 

палатою російського парламенту, відстоював 

право нижньої палати (власне Думи) на бю-

джетний контроль і т. п. [3, с. 27, 71–72]. При 

цьому юридичні формули органічно вживалися 

з популістською термінологією – популяри-

ними тоді категоріями війни і миру; вико-

ристовувалась співзвучність слів «парламен-

тар» і «парламентер» і т. ін. Заболотний як 

інтелігент у першому поколінні був схильний 

до уособлення собою якщо не всього народу, 

то українського селянства щонайменше: «… 

я клопочуся від імені народу про заміну 

формули (виборчої. – О. К.) неясної й невиз-

наченої тим, що виборче право має бути рів-

ним, прямим, з таємним поданням голосів, 

однаковою для всіх національностей, всіх 
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релігій і для обох статей» [3, c. 143]. Що 

більшість за виборче право жінок – очевидно: 

«за простим арифметичним підрахунком в 

Росії 140 млн жителів, з них 70 000 000 жі-

нок», і вони за свої права. Якщо хтось думає, 

що їм не треба, і особливо селянкам, то «я, 

представник трьох мільйонів селян в Подолії, 

я заявляю тут від імені чоловіків і жінок, що 

для нашої селянської жінки дорогі й дорого-

цінні не тільки загальне, пряме виборче право, 

не тільки громадянські права, але навіть і та 

мала розрада, як «відняття у чоловіків права 

вимагати своїх дружин по етапу назад» [3, 

c. 144]. 

Його виступи сприймалися колегами по де-

путатському корпусу далеко не завжди схваль-

но. Князь Шаховськой, виступаючи услід за 

Заболотним, із прихованим роздратуванням 

говорив, що в них в Ярославській губернії 

ще не відомо, чи так уже жінки-селянки 

всуціль були б за загальне виборче право: 

«питання про загальне виборче право зовсім 

не так ясне для маси нашого селянства» [3, 

c. 144]. А костромський депутат Зиновій Френ-

кель (уродженець Чернігівської губернії. – 

О. К.), хоч сам і виступав за розгорнуту фор-

мулу виборів, вважав усе ж, що адреса має 

відображувати думку всієї країни, а були 

місцевості, де депутати пройшли під лозун-

гом двоступеневих, а не прямих виборів (Зи-

новій Френкель балотувався й пройшов у 

Думу від Костромської губернії, не плутати з 

іншим Френкелем, Соломоном, депутатом 

від Київської губернії. – О. К.). Ще він трохи 

«вколов» Заболотного: «Я хочу вказати ще 

на те, що гарячковість у обговоренні веде до 

того, що надаються аргументи вкрай непере-

конливі: п. Заболотний сказав, що 70 млн жінок 

стоять за рівноправ’я, але цього не можна 

зробити, якщо не рахувати усіх немовлят жі-

ночої статі. Я хочу вказати, що тактичні пи-

тання не можна обговорювати, виставляючи 

весь арсенал свого пафосу: вони вимагають 

спокійної вдумливості» [3, c. 146]. Заболот-

ний, проте, не думав відступати, і цього ж 

дня – 3 травня – виступив ще раз, приблизно 

з тією ж аргументацією і в тому ж емоцій-

ному ключі: «… селянство знає, що у нього 

замість свого голосу одна трьохтисячна: се-

лянство знає добре, що виборче право, яке 

дає маєтним класам по три і по п’ять тисяч го-

лосів проти кожного селянського, то виборче 

право несправедливе, і воно називається не-

правим. Ми тепер обрані на основі загаль-

ного виборчого права, тому що всі стани і всі 

національності в ньому беруть участь, але 

що ж ми бачимо – від 130 млн. населення се-

лян і робітників прийшлося тільки 150 чоло-

вік селян, а всі решта представники маєтних 

класів. Чому це? Тому, що виборче право 

несправедливе, … нерівне, права й інтереси 

народу порушені» [3, с. 147]. 

Про думські виступи київського депутата – 

селянина Аркадія Грабовецького – нам уже 

доводилося писати доволі докладно, але там 

ішлося про аграрну проблему [5, с. 272–276]. 

У цьому ж разі нам цікаві перші його виступи, 

власне думський прецедент говоріння україн-

ською мовою: «Я не зовсім говорю росій-

ською й прошу вибачення у зібрання, але я 

хотів власне говорити проти графа Гейдена й 

згадати про тих селян, котрі говорять не зро-

зуміли й не розібралися у відповіді на тронну 

промову» (ідеться про спробу відкласти обго-

ворення тексту адреси, мовляв, незрозумілого 

для селян. – О. К.). Я сам селянин і пре-

красно розумію, відкладати ніколи й мірку-

вати нічого . Ісус сказав: «Узявся за плуга – 

не оглядайся назад», а «кто не понимает, тот, 

нехай тогда не оглядывайся» [3, c. 71] (Тут і 

далі підкреслення наше. – О. К.). В іншому 

місці стенограми, уже за 4 травня, бачимо ще 

один неординарний виступ Грабовецького. 

Необхідність існування Державної ради він 

заперечує так: (у стенограмі примітка: «гово-

рить українською», проте текст опубліковано 

вже російською, подаємо в зворотному пере-

кладі. – О. К.) «Цар закликав нас до складної 

й важкої роботи. Царська Рада буде нам тіль-

ки заважати у цій роботі. Батюшка (попередній 

доповідач. – О. К.) сказав, що в Державній 

раді нове пиво вливається у старі міхи, а я 

думаю, що Державна рада – старий мішок, в 

котрий вливається нове пиво. Старий мішок 
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розірветься й нове пиво з нього виллється. В 

Думу весь народ посилав своїх представників. 

Дума знає, що й кому треба, де й хто страж-

дає, де й хто гине від голоду й холоду, де й 

хто томиться в тюрмах і засланнях. Царська 

рада нічого не знає. Вона складена без нашого 

відома, нехай без нас вона й розійдеться» [3, 

c. 178]. У подібному ж ключі виступав з цієї 

теми інший хлібороб «від сохи», полтавський 

селянин Микола Онацький: «Панове, як це 

буде так, якщо Дума буде думати, а Держав-

на рада в одну хвилину відмінить усі наші 

законопроекти. Один оратор сказав, що нічого 

не стоїть на дорозі, окрім Державної ради. 

Воно істинно так і буде. Якщо вона буде 

стояти, то всі наші законопроекти будуть від-

мінювати. Так на що ж ми обрані? Адже в 

Маніфесті 17 жовтня сказано, що жоден за-

кон не матиме сили без схвалення Держаною 

думою. Навіщо ж Державна рада? Вона може 

роз’їхатися по домівках. Якщо не погодяться 

роз’їхатися, то можна дати їм грошей на до-

рогу [3, c. 180]. Тут цікаві й спроби говорити 

українською (у стенограмі за 2 травня, утім, 

більш схожою на суржик; за 4 травня, як ми 

бачили, оригінальний текст уже перекладено, а 

подальші виступи взагалі не містять якихось 

зауважень про мову, а викладені російською. – 

О. К.). Бачимо, проте, непогані риторичні фі-

гури, вдалі метафори й порівняння, відчува-

ється природний український гумор і певне 

навіть зухвальство (пропозиція державним му-

жам грошей від селянина на проїзд додому 

тощо). 

Харківський депутат Дмитро Назаренко та 

полтавський Андрій Тесля мали непогану як 

для селян середню освіту, і це відчувається. 

Їхні виступи більш стримані й виважені, у ці-

лому вписувалися в коло проблем, окреслених 

у програмі кадетської партії. Переважно це 

були зауваження та поправки, досить чис-

ленні [3, c. 71, 118–119, 135–135 та ін.]. По-

правки, утім, відхилені палатою. 

А от чернігівець Петро Куриленко мав 

тільки початкову освіту, але великий досвід 

публічної діяльності – був гласним повітового 

й губернського земства, волосним суддею, 

говорив яскраво й пафосно «… Ті жахи й ті 

страждання, те глибоке горе, від котрого волає 

тепер уся велика наша країна … не дозволяє 

мені говорити про них з такою холодною бай-

дужістю, якою віє проект шанованої нашої 

комісії. Я не знаходжу, я не чую в ньому го-

лосу того знедоленого, того пригніченого й 

голодного, вимученого й хворого народу, 

котрий уповноважив нас висловити його горе, 

і як дзеркальне скло відобразити неможливість 

подальшого існування. Проект відповіді ко-

місії віє холодом, вдоволенням і скоріше тому 

скидається на вибачення перед тим віролом-

ним урядом, котрий за своєю поблажливістю 

дав нам можливість засідати тут. Нас ніби 

гладить по головці той же розлючений бюро-

кратизм, що задушив у людині громадянина, 

той бюрократизм, проти якого вимагають від 

нас нещадної боротьби. Адреса ніби віддає 

належне уряду за його поблажливість до нас, 

завдяки якому ми не були його жорстокою 

ретельністю перетворені в гарматне м’ясо [3, 

c. 135]. Ця промова хоч і нагадує газетні пе-

редовиці ліберальної преси тих часів, але ха-

рактеристика адреси видається нам цікавою.  

Своєрідними були й виступи подільського 

селянина Леонтія Штефанюка та катерино-

славського робітника з селянським корінням 

Митрофана Михайличенка. Штефанюк отри-

мав слово на засіданні 4 травня і виступив із 

трохи слізними речами: «Я, Штефанюк, се-

лянин Подільської губернії, Гайсинського 

повіту, обраний від волостей … мене народ 

посилав сюди й просив гірко, навіть були такі, 

що й плакали, щоб просити тут і добиватися 

землі й свободи, волі й освіти…». Далі гово-

рить у тому ж віктимному ключі: каже, що 

бачить, що тут треба дійсно добиватися правди, 

бо народ – страждалець, на цьому народі все 

стоїть. Він із цієї землі все царство, усю 

казну тримає, усе військо годує, але «… ви-

ходить так, що начальство, не маючи поля, 

живе тільки на гроші, і виходить так, що йому 

й без дощу врожай іде», …Далі говорить про 

те, що селяни зі своєї «½ десятини захища-

ють усю землю, яка є в Росії», а ті багатії, що 

мають по 10 000 десятин землі, «… навіть не 
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дають жодного солдата й виходить, що ми, всі 

бідні безземельні й малоземельні, захищаємо 

багатих дворян». Закінчує ж парадоксальним 

у цьому контексті схвальним висновком: «… я 

вважаю цю адресу на тронну промову хоро-

шою й прошу затвердити й представити 

нашому Батечку Государеві, й послужити 

вітчизні своїй заради її благополуччя [3, 

c. 208–209]. 

Михайличенко в ході обговорення позиції 

адреси про становище робітників в імперії 

відверто користувався аргументами й рито-

рикою соціал-демократичних брошур: «Робіт-

ники вже показали, що вони дозріли для 

того, щоби всю свою долю взяти  у власні 

руки». До цього, мовляв, він (робітничий 

клас. – О. К.) «... ішов, не звертаючи уваги ні 

на що. Ріка крові лилася вулицями, містами, і 

скрізь він залишався сам...». Утім, далі Ми-

хайличенко, зробивши застереження про мож-

ливість помилки, усе ж назвав і союзників 

класу, «що брав долю у власні руки»: «... 

якщо я не помиляюся, з ним було трудове 

селянство, батьки, з яких виходять робітники 

(так. – О. К.), та трудова інтелігенція, котра 

їм вказувала шляхи, котра розвивала їх само-

свідомість і котрою наводнили усі каторжні 

роботи (так. – О. К). Просить не заглиблю-

ватися в робітниче питання: «Прийде час, ми 

представимо робітничу програму, котру там 

вже схвалили і внесли в неї всі необхідні 

поправки» [3, c. 214]. Таємниче наразі «там», 

найімовірніше, мало означати якийсь ЦК, 

структуру на той час нелегальну. Отже, мен-

шовик Михайличенко вимагав «поки що» 

охорони праці й восьмигодинного робочого 

дня, ну й, ніби між іншим, «установчих зборів, 

свободи обрання всім народам без різниці 

статі, віри й національності, при рівній, пря-

мій і таємній подачі голосів» [3, c. 215]. 

Як бачимо з цих текстів, українські селяни 

під час обговорення адреси порушували ба-

гато проблем, але ні слова не сказали про 

власне українські вимоги. 

У висновку можна стверджувати, що сте-

нографічні звіти дають достатню можливість 

для висвітлення участі українських депутатів 

селянського походження ву обговоренні зво-

ротної адреси Державної думи, розгляду скла-

ду групи селянських депутатів та способів 

їхньої участі в обговоренні тексту документа. 

Особливості змісту й стилю виступів окре-

мих депутатів, ступінь володіння предметом, 

емоційна складова промов, полемічні прийоми, 

зрештою мотивація цих депутатів залежала 

від їхнього життєвого досвіду, освіти, мо-

ральних та політичних переконань.  

У цих виступах високий рівень спеціальних 

знань мирно вживався з популізмом, гостро-

та висловлювань та український гумор – із 

неглибоким баченням проблем, щирість і 

відкритість – із партійним догматизмом, міс-

цевий патріотизм – із байдужістю до україн-

ської національної проблематики в цілому. 

Обговорення програмного думського доку-

мента українськими селянами в цілому про-

демонструвало їхній демократизм та скеро-

ваність на вирішення насамперед соціально-

політичних проблем, що їх артикулювали про-

грами загальноросійських політичних партій. 

Однак ситуація не була статичною, і вже 

дуже скоро під час обговорення аграрного 

питання українська свідомість у прив’язці до 

української землі помітно зросте. Розгляд 

цієї динаміки та вивчення позиції інших 

депутатів –першодумців з України з гострих 

суспільних питань початку ХХ ст. містить 

непогану перспективу для подальших дослі-

джень. 
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А. А. Конык, Херсонский государственный университет, г. Херсон, Украина 

УКРАИНСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ В ОБСУЖДЕНИИ АДРЕСА РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЫ В ОТВЕТ НА ТРОННУЮ РЕЧЬ ИМПЕРАТОРА 27 АПРЕЛЯ 1906 г. 

На основе стенографических отчетов освещены конкретные обстоятельства участия украинских депута-

тов крестьянского происхождения в трехдневном обсуждении текста обратного адреса Государственной 

думы. Рассмотрен состав группы крестьянских депутатов и способы их участия в обсуждении текста 

документа. Обращено внимание на особенности содержания и стиля выступлений отдельных депутатов, 

степень владения предметом, эмоциональную составляющую выступлений, полемические приемы. Проанали-

зирована мотивация депутатов, ее зависимость от их жизненного опыта, образования, моральных и 

политических убеждений. 

Отмечено, что в этих выступлениях высокий уровень специальных знаний мирно соседствовал с популиз-

мом, острота высказываний и украинский юмор – с неглубоким видением проблем, искренность и открытость – 

с партийным догматизмом, а местный патриотизм – с равнодушием к украинской национальной проблема-

тике в целом. Обсуждение программного думского документа украинскими крестьянами в целом про демон-

стрировало их демократизм и склонность к решению прежде всего социально-политических проблем, артику-

лированных в программах общероссийских политических партий.  

Ключевые слова: украинские крестьянские депутаты; первая Государственная дума; обратный адрес. 

 

O. О. Konyk, Kherson state university, Kherson, Ukraine 

UKRAINIAN PEASANTS DEBATE ADDRESS RUSSIAN STATE DUMA IN RESPONSE TO THE 

EMPEROR SPEECH FROM THE TRONE ON 27 APRIL 1906 

Based on verbatim reports the specific circumstances of the participation of deputies of the Ukrainian peasant 

origin in the three-day discussion of the text of the return address of the State Duma of 2–5 May 1906 are highlighed. 

Composition of the Peasants' Deputies group ways of their participation in the discussion of the text of the document 

are considered. Geographically, the deputies represented Katerinoslavs’ku (Mytrofan Mykhailychenko), Kyivs’ku 

(Arkadii Hrabovets’kyi), Podil’sku (Ivan Zabolotnyi and Leontii Shtefaniuk), Poltavs’ku (Mykola Onats’kyi and Andrii 

Teslia), Kharkivs’ku (Dmytro Nazarenko) and Chernihivs’ku (Petro Kurylenko) provinces. As for the parties these 

people were or were guided by the Duma factions of the Cadets, Trudovyks and Social Democrats, that is, they 

belonged to the liberal or left-radical sector of the Russian political elite of the time. This is largely predetermined the 

orientation of their performances during the discussion of the response addresses. 

Attention is paid to particular content and style of deputies, speeches the Level of Knovledge of the subject, the 

emotional component of performances, polemical tricks. The motivation of Deputies, its dependence on their life 

experiences, education, moral and political beliefs are analyzed. Most clearly it the motivation was demonstrated by 

Zabolotnyi – a graduate of the Law Faculty of the University of St. Vladimir, Hrabovets’kyi – Kyiv farmer with diverse 

life experience, Mykhailychenko – Katerynoslav worker of peasant origin, a Social Democrat. Deputies Teslia, 

Nazarenko, Kurylenko had good education and outlook as for farmers, their statements were moderately critical. 

Podolyanyn Leontii Shtefaniuk, judging by his speech, had no clear political beliefs and performed situationally. 
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It is noted that in the considered performances a high level of expertise (Zabolotnyi) peacefully coexisted with 

populism, visual expression and Ukrainian humor (Hrabovets’kyi, Onats’kyi) – with a shallow vision of problems, 

sincerity and openness (Mykhailychenko) – with a party dogmatism and local patriotism – with indifference to the 

Ukrainian national issues in general. The discussion of talk software Duma document by Ukrainian peasants 

demonstrated their penchant for democracy and the decision of primarily socio-political problems, articulated in 

programs of all-Russian parties, widely represented in the Ukrainian provinces at the time. 

Keywords: Ukrainian peasant deputies; the First State Duma; the return address. 
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ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ ВІЗАНТІЇ 

З ДЕРЖАВАМИ МУСУЛЬМАНСЬКОГО СВІТУ 

В ДОБУ САМОСТІЙНОГО ПРАВЛІННЯ КОНСТАНТИНА VII 

БАГРЯНОРОДНОГО (945–959) 
 

 

Статтю присвячено відносинам Візантії з мусульманським світом у середині Х ст. 

Дослідження базується на свідченнях творів Константина VII Багрянородного та му-

сульманських джерел. Автор вважає, що міжнародні відносини цієї доби можна розгля-

дати як систему. Ця система базувалась на певних принципах і традиціях, мала власну 

ієрархію. Серед принципів системи слід відзначити васалітет, нерівний характер зв’язків, 

прагнення до універсальної влади з боку низки учасників міжнародних відносин. На цих 

принципах базувались відносини Візантії з державами мусульманського світу. 

Ключові слова: міжнародні відносини; Аббасиди; халіфат; Іхшидіди; емірат Хамда-

нідів; Книга церемоній. 

 

 

Протягом раннього середньовіччя проти-

стояння Візантії з мусульманськими держа-

вами значно визначало характер міжнародних 

відносин у Середземномор’ї та впливало на 

становище в сусідніх регіонах. У VII–VIII ст. 

мусульманський світ являв собою єдиний 

політичний організм, який об’єднувала влада 

політичного й духовного лідера – халіфа, і 

для Візантії протистояння з халіфатом пере-

творювалось на боротьбу за виживання. Од-

нак вже в ІХ ст. позначається поступове 

послаблення політичної єдності мусульман-

ського світу, що дозволяє Візантійській імпе-

рії змінити ситуацію в двосторонніх відноси-

нах на свою користь. Уже в Х ст. Візантія 

виявилась спроможною чинити успішний 

військовий тиск на мусульманські держави, 

розширюючи зону власного впливу. Певним 

переламним етапом, коли окреслилась пере-

вага ромейської імперії, стали часи правлінь-

ня імператора Константина VII (945–959). 

Характер візантійсько-мусульманського 

протистояння неодноразово розглядався в пра-

цях візантиністів [6; 12; 15; 21]. Досліджен-

ням біографії та політики Константина VII 

Багрянородного займався відомий філософ 

та історик А. Тойнбі [20]. Особливої уваги 

заслуговує праця О. О. Васильєва «Візантія і 

араби» [4], у якій автор використовує широке 

коло арабських джерел. Серед арабістів ок-

ремі аспекти відносин Візантії з державами 

мусульманського світу розглядали А. Мюллер, 

Ходжсон, Грюнебаум, Х. Кеннеді та інші [5; 

7; 10; 16]. Незважаючи на значну увагу, що 

приділялась міжнародним відносинам у се-

редині Х ст. в перелічених працях, вони не 

розглядались як єдина система, що було б 

цілком логічно, враховуючи сучасний рівень 

розробки поняття «система» в теорії міжна-

родних відносин [17]. Отже, завданням нашого 

дослідження є комплексний аналіз політич-

них зв’язків Візантії та держав мусульман-

ського світу в середині Х ст. 

Доба Константина VII Багрянородного ха-

рактеризувалась низкою особливостей як у 

зовнішній, так і внутрішній політиці Візантії. 

Сам Константин зайняв імператорський трон 

невдовзі після смерті батька Лева VI Філософа 

(886–912) та дядька Александра (912–913) у 

семирічному віці. Однак уже в 921 р. його 
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офіційним старшим співправителем стає Ро-

ман І Лакапін (921–944), який у 921–924 рр. 

коронував трьох своїх синів. Отже, протягом 

понад два десятиліття Константин VII був 

одним із п’яти імператорів, які одночасно зай-

мали трон у Константинополі [12, с. 344–345].  

Самостійне правління Константина VII роз-

почалось тільки в 945 р. після поступового 

усунення від влади Лакапінідів. Новим спів-

правителем імператора до його смерті в 959 р. 

стає син Роман ІІ. До часів сумісного прав-

ління Константина VII разом із сином слід 

віднести появу двох його творів – «Про уп-

равління імперією» та «Про церемонії візан-

тійського двору» (далі – «Про церемонії») [8; 

18], у яких імператор зібрав і систематизував 

практичний матеріал із зовнішньої політики. 

Перший твір батько адресував безпосередньо 

синові в ролі підручника із зовнішньої полі-

тики, а другий містив матеріали щодо прийому 

посольств, правил листування. Вважається, що 

трактат «Про управління імперією», було на-

писано в 948–952 рр. [3, c. 96–97], а трактат 

«Про церемонії», крім того, надає низку ма-

теріалів, що стосуються доби правління 

Никифора ІІ Фоки (963–969) [19, с. 595–597]. 

Унікальні свідчення Константина VII доз-

воляють проаналізувати міжнародні відносини 

середини Х cт. як систему. Своєрідний пе-

релік елементів (акторів) ранньосередньо-

вічної системи міжнародних відносин наво-

диться в 48-й главі ІІ книги трактату «Про 

церемонії» у вигляді вступних частин листів, 

які відправляв візантійський імператор, із ти-

тулами адресатів (акторів). Учасники міжна-

родних відносин (елементи системи, актори), 

згідно з трактатом, не тільки світські прави-

телі, але й духовні владики (римський папа, 

патріархи). 

Характер елементів відрізняє міжнародну 

систему, описану Константином VІІ, від Вест-

фальської, яку в класичній парадигмі теорії 

міжнародних відносин вважали першої з іс-

нуючих [14, с. 22–25]. Вестфальська система 

поставила національну державу на місце 

основного актора міжнародних відносин, коло 

ж учасників подібної системи в ранньому 

середньовіччі не було настільки однорідним. 

Ранньосередньовічна система характеризува-

лась ієрархією учасників, яка, згідно, напри-

лад, із трактатом «Про церемонії», відобра-

жалась у титулах адресатів листів візантій-

ських імператорів і вартості золотої печатки, 

якою скріплювались ці листи.  

Важливою характеристикою міжнародних 

відносин раннього середньовіччя є наявність 

держав, правителі яких претендували на уні-

версальну владу. До таких правителів належав 

і візантійський імператор. Так, Константин VII, 

повчаючи свого сина Романа ІІ, стверджував, 

що він як імператор повинен «піклуватись 

про спасіння усіх і правити і керувати світовим 

кораблем» [8, с. 36–37]. Протягом століть 

претензії правителів Константинополя стика-

лись зі схожими концепціями універсальної 

влади з боку арабських халіфів та франк-

ських імператорів. Однак у першій половині – 

середині Х ст. конкуренти Візантії пережива-

ли складні часи.  

На Заході самостійне правління Констан-

тина VII Багрянородного співпало з перехід- 

ним періодом між кінцем існування імперії 

Каролінгів і виникненням її спадкоємиці – 

імперії Оттонів. Прийняття Карлом Великим 

імператорського титулу у 800 р. викликало 

загострення у відносинах Франкської держави 

та Візантії. Від початку Константинополь 

відмовився визнавати цей титул за західними 

правителями, а з 812 р. визнав, але з певними 

обмеженнями. З 871 р. візантійська диплома-

тія визнавала за західними монархами тільки 

титул «ріг», який походить від латинського 

«rex» (король). У 887 р. після усунення від 

влади західного імператора Карла ІІІ Товстого 

та смерті Арнульфа Каринтійського імпера-

торська корона більше не поверталась пред-

ставникам родини Каролінгів. На титул імпе-

ратора Заходу претендували представники 

окремих аристократичних родин. Серед них 

герцоги Сполето-Гвідо (891–894) та Ламберт 

(892–898), король Бургундії Людовик ІІІ 

Незрячий (901–905) і маркграф Фріулі 

Беренгар І (916–924), які вели боротьбу за 

контроль над королівством Італія. Після за-
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гибелі Беренгара І в 924 р. і до коронації 

Оттона І в 961 р. на Заході не існувало пре-

тендентів на імператорський титул.  

Для періоду, який ми розглядаємо, також 

характерним є суттєве послаблення авторитету 

римських пап. Отже, у Західній Європі сере-

дину Х ст. можна визначити як період дезінте-

грації та відсутності політичних центрів, що 

реально претендують на універсалістську владу. 

Схожі процеси відбуваються й у мусуль-

манському світі, де Багдадський халіфат під 

владою династії Аббасидів переживає період 

політичного занепаду та розпаду. Ці процеси 

розпочались ще тоді, коли в 756 р. фактично 

незалежним від Багдада став Кордовський 

емірат, і посилювались протягом ІХ ст. Після 

недовгої стабілізації на межі ІХ–Х ст. ослаб-

лення халіфату стає незворотним за часів 

правління ал-Муктадіра (908–932). Реальна 

влада цього халіфа обмежувалась впливом 

наближених до нього осіб і вдалих полковод-

ців, таких, наприклад, як євнух Муніса [13, 

с. 82–83]. Саме за ал-Муктадіра Аббасиди 

втрачають монополію на халіфську владу. У 

ці часи засновуються халіфати, альтернативні 

Багдадському: із претензіями на універсальну 

владу в Тунісі виступили Фатіміди (910), а в 

мусульманській Іспанії – Омейяди (929). 

Серйозно розхитували політичну ситуацію 

в мусульманському світі шиїтські виступи. У 

багатьох регіонах мусульманського світу про-

являли активність ісмаїліти. Крім Фатімідів, 

до цього напряму шиїтського ісламу нале-

жали кармати, які заснували свою державу 

на аравійському узбережжі Перської затоки. 

Їхні напади паралізували рух паломницьких 

караванів до Мекки, а в 930 р. вони погра-

бували святиню та вивезли «чорний камінь». 

Однак рішучого удару по позиціях Абба-

сидів завдали шиїти-імаміти. За часів прав-

ління халіфа ал-Муктадіра імамітська династія 

Буїдів взяла під свій контроль значну час-

тину Ірану, а за халіфа ал-Мустакфі (944–

946) у 945 р. їхні війська вступили до 

Багдада. Буїди позбавили Аббасидів світської 

влади, а ті перетворились на духовних ліде-

рів сунітів. 

Отже, Константину VII, який у 945 р. роз-

почав самостійне правління, довелося врахо-

вувати нові політичні реалії на сході. Очевид-

ним стало поглиблення розколу мусульман-

ського світу на сунітську та шиїтську частини. 

Мусульманські емірати, розташовані вздовж 

візантійських кордонів на Сході, втратили 

колишні можливості отримання допомоги з 

різних регіонів ісламського світу – Дар-аль-

Іслам. Зникла відносна єдність мусульман-

ських держав перед візантійським наступом. 

Мусульмани-суніти втратили свій універса-

лістський центр у Багдаді. Ісламська міжна-

родна система знаходилась у стані структур-

ної кризи. 

Політичні зміни в мусульманському світі 

знайшли відображення у творі Константина 

VII «Про управління імперією». Імператор 

вказує на наявність у його часи трьох халіфа-

тів – Аббасидського, Фатімідського та Омейяд-

ського. Він відмічає послаблення позицій 

Багдада й отримання фактичної незалеж-

ності багатьма еміратами (стратегідами) – 

намісництвами. Так, емірат Африки (терито-

рія сучасного Тунісу) стає базою для форму-

вання халіфату Фатімідів. Перший за значен-

ням емірат – Персія , або Хорасан, – отримав 

самостійність, а його правитель, за свідченням 

Константина VII, проголосив себе халіфом 

(амермумном) та запевнявє, що походив із 

роду Аліма (тобто Алі ібн Абу Таліба), ствер-

джуючи свою приналежність до шиїтів  

[5, с. 94–97]. Кого з тогочасних правителів 

мусульманського світу має на увазі Констан-

тин VII, повідомляючи про еміра Персії (Хо-

расану), важко встановити. У середині Х ст. 

значний вплив у Хорасані мали еміри Сама-

ніди, однак вони сповідували сунізм. До шиїтів 

належали Буїди, однак вони, перетворивши 

Аббасидів на своїх маріонеток, самі не прий-

мали титул халіфа.  

Окремо в трактаті згадується про еміра 

Щасливої Аравії, який вийшов з-під влади 

емірів Єгипту й проголосив себе халіфом  

[8, с. 96–97]. Можливо, у цьому разі маються 

на увазі зейдитські правителі Ємену, які там 

правили впродовж 901–1962 рр.  
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У візантійській політичній практиці важ-

ливими для Константинополя залишались де-

кілька напрямів. Головним був регіон Малої 

Азії, де візантійсько-арабському кордоні то-

чились перманентні воєнні дії. Тут Візантії 

доводилось мати справу з Багдадським халі-

фатом, еміратом Тарса, Хамданідами Сирії 

та Північного Іраку та Іхшидідами Єгипту. 

Як менш важливі напрями слід відмітити 

контактну зону в Південній Італії та Сицилії, 

де важливу роль відігравав халіфат Фатімідів, 

а також відносини з Критським еміратом та 

Кордовським халіфатом.  

Політичні події в мусульманському світі 

мали своє відображення і в дипломатії. Ма-

теріали 48-ї глави трактату «Про церемонії» 

дозволяють робити висновки про масштаб 

міжнародних зв’язків Константинополя [18, 

с. 686–692]. Тут згадуються понад 60 міжна-

родних партнерів імперії, серед яких тільки 

чотири мусульманські адресати. Однак перелік 

неповний, тому що в ньому відсутні Крит, 

Кордова та багато інших мусульманських 

правителів, про зв’язки яких з імперією відо-

мо з тогочасних джерел.  

Зв’язки імперії базувались на принципах 

системності та ієрархії. Критерієм, що відо-

бражає важливість партнера Візантії в між-

народних відносинах, може вважатись вартість 

печатки, яка супроводжувала послання до 

нього. Цей критерій надається стосовно 

31 актора. Більшість їх можна поділити на 

три групи, виходячи з вартості печатки в 4,3 

та 2 соліда. До першої і найвищої за стату-

сом групи належали халіф Багдада й емір 

Єгипту. Причому щодо останнього як мож-

ливий номінал печатки, також згадується 18 со-

лідів. Фатіміди як еміри Африки отримували 

лист із печаткою вартістю 2 соліда. Отже, ім-

ператорська канцелярія продовжувала сприй-

мати останніх як партнерів нижчих за рангом, 

порівняно з Багдадськими Аббасидами, хоча 

Константин VII у праці «Про управління ім-

перією» сприймав ісмаїлітських правителів 

як халіфів [8, с. 94–95]. 

У працях Константина VII відсутня розгор-

нута оцінка статусу правителів мусульман-

ської Іспанії – Кордовських Омейядів. Він 

вважає їх халіфами [8, с. 94–95], як і Фаті-

мідів, однак у трактаті «Про церемонії» від-

сутні свідчення про відправлення їм листів. 

Можливо, це пов’язано з тим, що матеріали 

стосовно мусульманської Іспанії на час ство-

рення імператором трактатів не були повністю 

зібрані. Так, іспанський розділ із праці «Про 

управління імперією» містить тільки геогра-

фічний опис регіону, який базується на ан-

тичних творах [8, с. 86–91].  

Проливають світло на питання статусу кор-

довських халіфів у відносинах із Константи-

нополем свідчення мусульманських авторів 

про візантійське посольство до Іспанії в 947 р. 

Вони описують послання, відправлене халіфу 

Абд-ар-Рахману ІІІ (912–961) імператором 

Константином VII. У вступній частині візан-

тійська канцелярія титулує адресата як «ве-

ликого за гідністю, знаменитого, шляхетного 

за походженням, Абд-ар-Рахмана, амермумна, 

правителя арабів в Андалусії», визнаючи в 

такий спосіб його халіфський статус. Золота 

печатка, яка прикріплювалась до послання, 

коштувала 4 міскаля, що дорівнювалиь 4 со-

лідам. Отже, візантійська сторона визнавала 

кордовського правителя халіфом і за дипло-

матичним статусом вважала його рівним до 

багдадського халіфа та еміра Єгипту [4, с. 274]. 

Зміни в політичному становищі на Близь-

кому Сході знайшли відображенні й у прак-

тиці прийому мусульманських посольств. Опи-

суючи зустріч посланників від багдадського 

халіфа, Константин VII позначає, що прибу-

вають вони від еміра, підвладного Аббасидам. 

Як приклад він наводить прийом посланців 

еміра Тарса, володіння котрого безносередньо 

сусідили з візантійським кордоном [18, 

c. 682–684]. Цей емірат від ІХ ст. виступав як 

база мусульман на шляху візантійського на-

ступу на Сирію і був ліквідований вже за 

часів правління імператора Никифора ІІ Фоки 

(963–969). Відсутність посланців безпосередньо 

від халіфа може пояснюватись тим, що в 

добу Константина VII Візантія не мала спіль-

ного кордону з територіями, що безпосередньо 

підпорядковувались Багдаду. 
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Окремої уваги заслуговує свідчення трак-

тату «Про церемонії» стосовно правил при-

йому посланців від емірів Єгипту, Персії та 

Хорасану [18, c. 684–686]. Трактат пропонує 

декілька варіантів прийому посланців залежно 

від статусу їхніх правителів і тільки один 

описує повністю. Це ситуація, у якій еміри 

визнають себе васалами Константинополя. У 

такому випадку мусульманські еміри пози-

ціонують себе як ті, хто «підпорядковується 

царству ромеїв та надсилає пакт», а також у 

ролі «найвірніших рабів … імперії». Під 

пактом, який сплачують «імперії ромеїв» 

(тобто Візантії) розуміється стандартна прак-

тика відправлення данини в разі визнання над 

собою зверхності іншого правителя або за 

мирною угодою. Так, за Константина VII 

Багрянородного, пакт сплачував Арабський 

халіфат Візантії внаслідок укладення угоди 

про перемир’я в 678 р. [8, с. 74–75; 12, 

с. 176–177]. У середині Х ст. «пактіотами» 

Києва є племена східних слов’ян [8, с. 44–

45]. Формула «раб імперії» («раб василевса») 

рівнозначна визнанню актором себе в ролі 

васала («раба») по відношенню до іншої сто-

рони. Так, згідно з Константином VII, близько 

810 р. мешканці Венеції, не бажаючи визна-

вати зверхність фраків, відповідали Піпіну, 

синові Карла Великого: «Ми бажаємо бути 

рабами василевса ромеїв, а не твоїми» [8, 

с. 108–109]. Розповідаючи про залежність 

правителя Сербії від Константинополя, цей 

автор вказує, що «архонт Сербії … по-

рабському підпорядкований василевсу ромеїв 

і ніколи не був підвладний архонту Булга-

рії» [8, с. 148–149]. 

Відомо, що васали отримували від імпе-

ратора послання-накази (келеуси). У трактаті 

«Про церемонії» згадуються 38 подібних ад-

ресатів, серед яких правителі грузинських, 

вірменських, південноіталійських та південно-

слов’янських князівств. Круг цих васальних 

утворень у певній мірі збігався з «Візан-

тійською Співдружністю», про існування 

якої писав Д. Оболенський [11]. 

Однак мусульманські еміри відсутні в 

цьому переліку візантійських васалів у трак-

таті «Про церемонії». Ця обставина могла б 

вказувати на цілком теоретичний характер 

свідчення про правила прийому посольств 

емірів. Появу цього тексту можна вважати 

невипадковою. Ослаблення Багдадського ха-

ліфату Аббасидів могло давати надії візан-

тійцям на підпорядкування близькосхідних 

правителів Константинополю. Про можливість 

подібних проектів свідчить факт листування 

Романа І Лакапіна з Іхшидідами в останній 

рік його перебування на троні (944). У своєму 

листі цей імператор пропонував єгипетському 

емірові дружбу, а також визнання зверхності 

Константинополя. Наслідком переговорів стало 

поліпшення двосторонніх зв’язків, однак із 

залежним статусом емір Єгипту не погодив-

ся [4, с. 264–265].  

Описуючи правила прийому посланців, 

Константин VII Багрянородний вказує: ті з 

них, які прибувають від емірів Єгипту, Пер-

сії та Хорасану, можуть відправлятись цими 

правителями також, якщо вони перебувають 

як у статусі підпорядкованих халіфу, так і в 

незалежному. Однак трактат не наводить сам 

опис прийому посланців у цьому випадку.  

Розглядаючи відносини Візантії з мусуль-

манським світом у динаміці, варто відзначити, 

що умови для візантійського контрнаступу 

на мусульманські володіння формувались до 

початку самостійного правління Константи-

на VII. Ще в другій половині ІХ ст. припи-

няються мусульманські вторгнення, організо-

вані халіфами Багдада, у візантійські воло-

діння. Дідусь Константина VII, Василій І 

(867–886), розгромив секту павлікіан, яка 

заснувала своє державне утворення в Малій 

Азії та діяла в союзі з мусульманами. Також 

він намагався організовувати наступальні опе-

рації проти емірів Тарсу. На межі ІХ–Х ст. 

важкі війни з болгарським царем Симеоном 

(893–927) відволікли ресурси Константино-

поля та змусили візантійців перейти до обо-

рони на мусульманських кордонах. Ситуація 

для Візантії змінюється на краще після 

смерті Симеона (927) і припинення проти-

стояння з Болгарським царством. 

Найбільш важливими для Візантії зали-

шались відносини з мусульманськими дер-

жавами на Близькому Сході. У цьому на-
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прямку важливі зміни окреслюються в часи 

правління Романа І Лакапіна (921–945), стар-

шого співправителя Константина VII (912–

959). У 924 р. біля о. Лемнос візантійці роз-

били ескадру Лева Триполіта. З 927 р., коли 

Роман І Лакапін передає посаду доместика 

схол Іоанну Куркуасу, розпочинається посту-

повий наступ візантійських військ на Сході. 

Значним успіхом цього полководця стало ово-

лодіння Мелітіною (931–934) [12, c. 351–352].  

Провідним противником Візантії ву цьому 

регіоні стають Хамданіди – бедуїнська ро-

дина, представники якої правили в окремих 

районах Сирії. Найвідомішим представником 

родини був Сайф ад-Даула, який виступив 

достойним супротивником Іоанна Куркуаса 

на полі бою. У 30-х рр. Х ст. Сайф ад-Даула 

відігравав значну роль в управлінні Масу-

лом, де еміром був його брат Насір ад-Даула, 

а з 944 р. він самостійно правив в Алеппо. 

Єдиного мусульманського фронту на мало-

азійському кордоні не існувало. Сайф ад-

Даула часто вів воєнні дії проти Аббасидів у 

Месопотамії та проти Іхшидідів у Сирії, що 

заважало йому у війнах проти Візантії. У 945 р. 

війна Сайф ад-Даули проти емірів Єгипту 

закінчилась підписанням миру, за яким він 

отримав Алеппо, Емессу й Антіохію, а в Іх-

шидіда залишився Дамаск, за який він спла-

чував данину Хамданідам [4, c. 264].  

Угода 945 р. сприяла зміні політичної си-

туації на візантійсько-мусульманському кор-

доні. Невдовзі емір Тарсу Наср ас-Сумлі 

визнав зверхність Сайф ад-Даули, який нама-

гався сформувати антивізантійську коаліцію 

в регіоні. Зона впливу Єгипту відсунулась 

від візантійських володінь і відтепер його та 

візантійські інтереси не перетинались. Мож-

ливо, зникнення протиріч на наявність спіль-

них ворогів сприяли потеплінню відносин 

Константинополя з Іхшидідами, що відобра-

зилось і на листуванні між двома дворами, 

про що ми згадували вище. Цьому зближенню 

могла сприяти йі наявність спільного ворога 

в Північній Африці – халіфату Фатимідів. 

Останні, як відомо, намагались розповсю-

дити свою владу безпосередньо на Єгипет і 

загрожували візантійським володінням у 

Південній Італії. 

Протистояння візантійців із Сайф ад-

Даулою тривали з перервами протягом усього 

самостійного правління Константина VII. 

Імператор змінив керівництво візантійськими 

контингентами в регіоні на особисто вірних 

представників родини Фокадів. До 954 р. 

посаду доместика схол займав Варда Фока 

[4, c. 296]. Унаслідок поразок від військ Хам-

данідів його відправили у відставку, але його 

посада перейшла до його сина Никифора 

Фоки, який у 963–969 рр. займав візантій-

ський трон. Із Никифором Фокою пов’язують 

реформи візантійського війська, які сприяли 

його успіхам у 960-х рр. У цілому, незважа-

ючи на поразки від Сайф ад-Даули, візантій-

ці зберігали стратегічну ініціативу в Малій Азії. 

Активізація зв’язків Візантії з Кордовським 

халіфатом у досліджуваний період пов’язана 

з бажанням Константинополя досягти ней-

тралітету мусульманської Іспанії під час дій 

візантійців проти Криту. На наш погляд, фак-

тором, що сприяв зміцненню двосторонніх 

зв’язків, можна вважати посилення ісмаїліт-

ського халіфату Фатімідів, який загрожував 

як Константинополю, так і Кордові. 

Основною проблемою відносин Візантії з 

халіфатом Фатімідів залишалась боротьба за 

Південну Італію. Ісмаїлітські халіфи контро-

лювали Сицилію, відвойовану у візантійців 

ще попередниками Фатімідів – сунітськими 

емірами Тунісу з родини Аглабідів. Візан-

тійці розглядали цей регіон як другорядний 

за значенням, порівняно з Малою Азією. У 

945–950 рр. фатімідські війська були зайняті 

приборканням повстання на Сицилії, не орга-

нізовували воєнних акцій проти ромеїв і не 

вимагали грошових виплат, які стали тради-

цією в попередні десятиліття [4, c. 302–303]. 

Однак, починаючи з 951 р., за візантійською 

ініціативою відновлюються воєнні дії, які з 

перервами тривали все десятиліття, причому 

мусульмани мали в них значну перевагу. Фак-

тичним наслідком протистояння в регіоні 

стало збереження статус-кво між візантій-

цями і Фатімідами.  



Випуск 15 

 

61 

Отже, відносини Візантії з державами му-

сульманського світу в середині Х ст. прохо-

дили етап певної трансформації. Завдяки зміц-

ненню позицій імперії ромеїв на Балкан-

ському півострові (мирне врегулювання з 

Болгарським царством) Константинополь от-

римував можливості для переходу у військо-

вий та дипломатичний контрнаступ проти 

мусульман у Малій Азії. Його успіху сприяв 

розпад сунітської міжнародної системи на 

чолі з Багдадом. Про розмах діяльності ві-

зантійської дипломатії свідчать спроби втяг-

нути окремі мусульманські емірати в орбіту 

впливу Константинополя. Можливо, саме 

опір, який чинив Сайф ад-Даула на малоазій-

ському прикордонні, загальмував темпи візан-

тійського наступу в регіоні, однак за часів 

правління наступних імператорів ромейські 

війська досягли успіхів на цьому напрямку, 

оскільки ресурси емірів Алеппо були ви-

снажені попередньою боротьбою. 

Успішними можна вважати й кроки візан-

тійської дипломатії, спрямовані на налагод-

ження відносин із Кордовою, які покращили 

візантійські позиції в Західному Середземно-

мор’ї та сприяли зовнішній ізоляції Крит-

ського емірату. Узагалі саме в добу Констан-

тина VII Багрянородного було закладено під-

валини зовнішніх успіхів Візантії, які ми 

спостерігаємо за його політичних наступників. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ВИЗАНТИИ С ГОСУДАРСТВАМИ МУСУЛЬМАНСКОГО МИРА В 

ЭПОХУ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРАВЛЕНИЯ КОНСТАНТИНА VII БАГРЯНОРОДНОГО (945–959) 

Статья посвящена отношениям Византии с мусульманским миром в середине Х в. Исследование бази-

руется на свидетельствах произведений Константина VII Багрянородного и мусульманских источников. 

Автор считает, что международные отношения этой эпохи можно рассматривать как систему. Эта сис-

тема базировалась на определенных принципах и традициях, имела собственную иерархию. Среди принципов 

системы можно отметить вассалитет, неравный характер связей, стремление к универсальной власти со 

стороны ряда участников международных отношений. На этих принципах базировались отношения Византии 

с государствами мусульманского мира. 

Ключевые слова: международные отношения; Аббасиды; халифат; Ихшидиды; эмират Хамданидов; 

Книга церемоний. 
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POLITICAL RELATIONS OF BYZANTIUM WITH THE STATES OF THE MUSLIM WORLD IN THE 

PERIOD OF THE INDEPENDENT CONSTANTINE VII PORPHYROGENITUS’ (945–959) RULE 

The article is devoted to the relations of Byzantium with the Muslim world in the middle of the X
th

 century. The 

research is based on the testimonies in the works of Constantine VII Porphyrogenitus and Muslim sources. The author 

believes that the international relations of this era can be considered as a system. This system was based on certain 

principles and traditions, had its own hierarchy. Among the principles of the system should be noted vassalage, the 

uneven nature of the links, the desire for universal power from the number of members of international relations. The 

relations of Byzantium with the States of the Muslim world were based on those principles. 
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УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ 

НАМІСНИКА ГАЛИЧИНИ МІХАЛА БОБЖИНСЬКОГО 

НА ШПАЛЬТАХ ГАЗЕТИ «ДІЛО» 
 

 

Розглянуто діяльність намісника Галичини Міхала Бобжинського (1908–1913), спря-

мовану на налагодження складних українсько-польських відносин. Відзначено, що в істо-

ріографії склався достатньо котраверсійний образ намісника. Його реформаторська 

політика наштовхнулася на спротив Костелу та правих сил. Неприхильно ставився до 

намісника й орган народно-демократичних сил Галичини – українська газета «Діло». На 

шпальтах газети не бракувало критичних публікацій на адресу М. Бобжинського. 

Ключові слова: М. Бобжинський; намісник Галичини; українсько-польські відносини; 

«Діло». 

 

 

Дослідження проблемних питань польсько-

українських відносин, що сформувалися на 

початку XX ст. в Галичині, в останній час 

перебуває в полі зору багатьох науковців 

Польщі та України [2–10]. Це позитивно впли-

ває на їх об’єктивне висвітлення в наукових 

розвідках. 

Джерельною базою для написання статті 

стали матеріали газети «Діло». Важливе місце 

відведено спогадам М. Бобжинського, які 

було написано відразу після його відставки з 

посади намісника Галичини та згідно з його 

заповітом надруковано в 1957 р. [11]. 

Після «весни народів», незважаючи на 

шалений опір польської панівної адміністрації 

Галичини та неадекватну позицію до різних 

ситуацій офіційного Відня, український на-

ціональний рух, спираючись на конститу-

ційні принципи національної рівноправності 

народів, здобував для українців дедалі більше 

прав та свобод. Однією з головних проблем 

на початку XX ст. в Галичині було розв’я-

зання питання зміни виборчого законодавства. 

Навколо нього точились словесні баталії се-

ред польсько-українського політичного про-

воду як у стінах Галицького сейму, так і ав-

стрійського парламенту, а також на сторінках 

громадсько-політичних часописів двох табо-

рів, публічних зібраннях, конференціях, з’їздах, 

вічах тощо. Складовою національно-визволь-

ного руху українського населення регіону 

була боротьба за народну освіту. На багато-

людних зборах дедалі рішучіше лунали ви-

моги ліквідувати дискримінацію українців у 

галузі освіти, дати українцям можливість реа-

лізувати право на власний університет.  

Польський політичний провід намагався 

різними постановами крайового сейму, зако-

нами (як-то: про урядову мову в адміністра-

ціях краю, про поширення компетенції Крайо-

вої шкільної ради тощо) забезпечувати «поль-

ський характер» відносин у Галичині [12, 

с. 51]. Отримавши міцні позиції в сеймовому 

та парламентському представництвах, поль-

ські діячі зі Східної Галичини вперто відстою-

вали status quo, наголошуючи, що наміснику 

нічого не залишається, як цілковито усува-

тися від будь-якого впливу в політичних пи-

таннях на делегацію у Відні, так і на репре-

зентацію в крайовому сеймі [1, с. 97]. 

Міхал Бобжинський, який після загибелі 

Анджея Потоцького обійняв у 1908 р. посаду 

намісника, опинився перед нелегкою диле-

мою: прислухатися до закликів подоляків та 
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ендеків і запровадити в Східній Галичині 

надзвичайний стан або ж здійснити спробу 

нормалізувати українсько-польські відносини, 

не вдаючись до силових методів. «Номінація 

вже з початку зустрілася з недовірою від 

українців як і поляків. Перші пам’ятали його 

ще добре з часів віцепрезидентури в Краєвій 

раді шкільній; другі – не знаємо з яких при-

чин – уважали його прихильником україн-

ців…» [18, с. 2].   

На посаді намісника М. Бобжинський на-

магався провадити політику українсько-поль-

ського замирення. Характерною в цьому кон-

тексті є інавгураційна промова намісника, 

виголошена польською й українською мовами. 

«Високий сейм! Номінований ласкою най-

яснішого Пана намісником Галичини, прий-

маю владу з сильним бажанням збереження в 

регіоні громадського спокою, дотримання 

законів і поваги до влади. Є вдячним сус-

пільству, яке зрозумівши і відчувши загрозу 

становища, зумовленого трагічною загибеллю 

мого попередника, … зобов’язує мене в цій 

ситуації зберегти спокій. … Не потребую ви-

користовувати крайніх заходів. Де є загроза 

порядку, достатньо направлення урядника 

намісництва, розгляду скарг. … Налаштований 

утримати публічний порядок, не можу однак 

кожного гіркого, знаного прояву публічного 

життя в нашому суспільстві, кожного зібрання 

під відкритим небом, кожного походу чи 

знання, впорядкованих хоч би через радикаль-

не угрупування чи об’єднання, були в межах 

приписів, брати за загрозу того порядку і 

проти нього апарат влади мобілізувати. … 

Чим більше маємо публічної свободи, тим далі 

від мене є думка їх обмежувати, тим більше 

мушу дбати про те, тим більше повинно дбати 

саме суспільство, аби кожен орган публічної 

влади, сповнював своє тяжке завдання, знай-

шов у них розуміння. … Зважуючись однак 

до репресивних засобів на випадок крайньої 

необхідності, віддаю собі відповідь тому, що 

для дотримання громадського спокою інших 

засобів не було. … Йдеться тут перш за все 

про існування адміністративного апарату, який 

у нашому краї чисельно, а частково і якісно 

не відповідає великим, давно бажаним тепе-

рішнім помислам діючої адміністрації. Прий-

маючи владу, отримав запевнення, що цен-

тральний уряд в тому напрямку не пожаліє 

ані допомоги, ані коштів. … Часи і стосунки, 

в яких намісник сам міг всіма справами і всіма 

урядниками особисто керувати, минули. … В 

міру як адміністративний апарат буде покра-

щуватися, краще також буде усувати з нього 

формалізм і бюрократизм, надихати його тою 

ініціативою в піднятті й вирішенні справ, 

чого йому ще бракує. Кроки започатковані 

мною в тому напрямку кроки переконали 

мене, що на добру волю і краще бажання 

урядників можу розраховувати. … Нещастя є 

таке велике, що всякі сили правительства, 

краю і цілої суспільності должні ся злучити в 

цілі його поборювання. Здаючи собі з того 

справу, запросиваєм всі тоті чинники, котрі 

би могли допомогти до діла і утворилем Ко-

мітет ратунковий начальний, до котрого вій-

шли побіч представителі правительства, також 

репрезентанти Відділу крайового і головних 

Товариств рільничих польських і русин-

ських…» [14, с. 186]. 

Із приходом до керівництва Галичиною 

М. Бобжинського починається новий, більш 

поміркований із боку певної частини поль-

ської політичної еліти період відносин між 

двома народами. М. Бобжинський – чи не 

єдиний, хто обійняв посаду намісника з чітко 

сформованою програмою дій [13, c. 136]. 

Польсько-мовна преса нещадно критикувала 

намісника. У свою чергу, у газеті «Діло» 

публікувалися статті, у яких висловлювалося 

достатньо скептичне ставлення до заяв на-

місника та намагань примирити два народи. 

«Або візьмімо шкільні справи. Пан намісник 

як президент кураєвої ради шкільної не пови-

нен би не знати, що по селах східної Гали-

чини українську більшість позбавляють шкіл 

на користь польської меншості! І при тому 

всьому він дипломатично говорить, що час 

почати дискусію про важку проблему шкіл 

для національних меншин. Так, про школи для 

української національної меншини по містах 

почнеться дискусія, результат якої, при ук-
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раїнсько-ненависному настрої всіх польських 

кіл та україноїдній тактиці всіх польських 

властей не залишається ніяких сумнівів, – а 

тим часом без дискусії провадитиметься по-

лонізація українських шкіл в селах східної 

Галичини» [19, c. 1].   

На початку ХХІ ст., перед обличчям роз-

витку масових демократичних течій та стрім-

кого зростання українського руху східно-

галицькі консерватори змушені були визнати 

необхідність бодай незначних змін. «Якщо 

представники краківської консервативної 

школи (М. Бобжинський, В. Коритовський) 

бачили розв’язання проблеми на шляху ком-

промісів з українськими народовцями, то ви-

хідці зі Східної Галичини чи ті, хто перебу-

вав під впливом східно-галицької шляхти 

(А. Ґолуховський, Л. Півінський, Альфред По-

тоцький, Анджей Потоцький), намагалися 

стримати національний розвиток українців, 

представляли останніх у Відні антидержав-

ним москвофільським чинником, а на прак-

тиці нерідко толерували русофілів» [1, c. 99]. 

У підтримці москвофілів (русофілів) час 

від часу був звинувачений і М. Бобжинський. 

«Виправданням адміністрації, а не констата-

цією фактичного стану, є також заява наміс-

ника в справі москвофільства. Ексцеленція 

Бобжинський констатує, що наш народ не є 

частиною народу російського, заявляє, що 

супроти російської пропаганди не може бути 

пасивним і байдужим, і ще додає, що жоден 

намісник не може бути пасивним і байдужим 

у тій справі, – а тим часом в дійсності про-

довжує на цій лінії москвофільську політику 

графа Потоцького. Коли статути українських 

товариств відкидаються за термін український, 

то статути товариств москвофільських, напи-

сані по-російськи, з термінологією русский 

без перешкоди затверджуються» [19, с. 1].  

«Якщо представники правих сил вбачали 

в політиці М. Бобжинського щодо українців 

здачу інтересів польської спільноти, то значно 

пізніше йшлося про те аби використати зов-

нішні відмінності, що поділяли той рух і 

опираючись на одну з течій, та з її допомогою 

подолати протилежну. Йшлося про вибір 

партнера, а точніше, визначитися яка з україн-

ських течій представляла найменшу загрозу 

для панування польської шляхти. Українські 

націоналісти з метою отримання більшого 

впливу на селян мали рахуватися з їх інтере-

сами і виступали проти поміщиків, висуваючи 

гасло парцеляції маєтків. Царськофільський 

(русофільський) напрямок вабив шляхту своїм 

консерватизмом. З іншого боку, інтереси ав-

стрійської держави схиляли Відень до здійс-

нення тиску на Галичину, аби подолати ца-

рофілів, взаємодіяти виключно з націоналіс-

тичним напрямком. Конкретно за правління 

Бобжинського австрійська політика мала на 

меті наближення до себе українців і встанов-

лення польсько-української угоди напередодні 

все більшої перспективи війни з Росією. Се-

ред польської буржуазії ці концепції мали 

своїх прихильників. … Позиція щодо україн-

ців була одним із головних питань, яке поді-

ляло польські буржуазні партії на два табори. 

Було то одним із найважчих політичних 

питань, які мав розв’язати Бобжинський. У 

цьому сенсі політика намісника Бобжинського 

зазнала значних труднощів і зустрічала силь-

ний опір. … Не підлягає найменшому сумніву, 

що сам Бобжинський не був налаштований 

якось прихильно до українців. Особисто, на-

приклад, був неприхильно налаштований до 

творення українського університету, вважаючи, 

що українська наука не доросла ще до ство-

рення власного вищого навчального закладу. 

Найближчий співпрацівник Бобжинського, 

Яворський, писав, що «то є спільною політи-

кою» [15, c. 125]. 

Намісник розраховував замирити дві най-

більші національні громади Галичини. Він 

зблизився з краківськими демократами. За 

допомогою віденського уряду схилив на свій 

бік людовців. Однак напруження між двома 

народами в Східній Галичині невпинно на-

ростало. «… Почесний професор львівського 

університету екселенція Міхал Бобжинський 

… заявив, що видав обмеження на володіння 

револьверами, браунінгами і різними пісто-

лями, що на його думку полегшить завдання 

влади. Що ж, як би так ще до того внести для 
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українського народу закон про товариства і 

збори, «закрити» українську пресу і замкнути 

всі школи для українців, то може завдання 

польської влади в Галичині було би на якийсь 

час полегшене, – поки рух не вибухнув би з 

тим більшою силою» [20, с. 1].   

«Промовою посла Олесницького україн-

ський клуб заповів австрійсько-польському 

режимові в Галичині боротьбу на життя і 

смерть… Поляки були промовою Олесниць-

кого збентежені» [21, с. 4]. «Розуміємо, яким 

ударом була ця промова для п. Бобжинського і 

польських політиків. Бо коли політик з мар-

кою такої поміркованості й зваженості, як  

д-р Олесницький, вдаряє на шефа крайового 

уряду такою промовою, то це яскравий доказ, 

до якої міри посунувся режим гніту за прав-

ління Бобжинського над українським наро-

дом» [22, с. 3]. 

«Демократи і людовці стали союзниками 

станьчиків у ставленні до українського пи-

тання. … До грудня 1912 р. М. Бобжин-

ському та голові Польського кола, демократу 

Ю. Лєо вдалося переконати польську опози-

цію погодитися на проект виборчої реформи, 

який передбачав для українців 26,5 % місць 

від загального представництва. Проти цього 

проекту 26 березня виступив римо-католицький 

єпископат» [1, с. 128, 130]. З огляду на на-

пруження ситуації на Балканському півострові 

та загрозу фінансової кризи в Галичині, восени 

1912 р. кабінет К. Штюрка почав стимулю-

вати переговорний процес, унаслідок чого 

17 березня 1913 р. було досягнуто польсько-

українського компромісу з приводу сеймової 

виборчої реформи. У цей час університет-

ська справа відійшла на другий план, оскільки 

український табір почав розглядати реформу 

як першочергове завдання національної полі-

тики, реалізація якого сприяла в майбутньо-

му відкриттю українського вищого навчаль-

ного закладу у Львові. Через ігнорування цен-

тральними органами влади настроїв польського 

єпископату нову виборчу ординацію не було 

ухвалено. Позитивну роль у цей період віді-

грав галицький намісник М. Бобжинський, 

котрий зумів налагодити співпрацю між поль-

ською та українською сторонами, чим значно 

зменшив гостроту польсько-українського ан-

тагонізму в краї [16, с. 13]. Тому не дивно, 

що М. Бобжинський здобув серед українців 

прихильні відгуки за намагання утвердити 

засади гідності кожного громадянина, відно-

вити віру суспільства в силу права. Згодом 

один із лідерів української націонал-демо-

кратії Кость Левицький писав: «Недавно по-

мерлий д-р Михайло Бобжинський заслужив 

собі у нас, українців, щоби його згадати не-

злим словом» [17]. 

Намісник, пов’язаний найтісніше класови-

ми інтересами зі шляхтою, не мислив про 

зміну наявного стану речей. Тим не менше, 

М. Бобжинського не можна вважати за типо-

вого націоналіста, бракувало йому тенденцій 

до розпалювання національного антагонізму. 

Подібно до більшості консерваторів, вважав 

за найбільшу небезпеку розгортання револю-

ційного руху. Для мешканців Західної Гали-

чини зв’язок між класовою та національною 

свідомістю українців був менш істотним, ніж 

для подоляків. На політику станьчиків і 

М. Бобжинського впливали також інтереси 

Австро-Угорської монархії, з якими він був 

пов’язаний, як, зрештою, з інтересами поль-

ської шляхти. 
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А. А. Кучеренко, Черноморский государственный университет имени Петра Могилы, г. Николаев, Украина 

УКРАИНСКИЙ ВОПРОС В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАМЕСТНИКА ГАЛИЦИИ МИХАЛА БОБЖИНСКОГО 

НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «ДЕЛО» 

Рассмотрена деятельность наместника Галиции Михала Бобжинского (1908–1913), который задался целью 

сгладить сложные украинско-польские отношения. Отмечено, что в историографии сложился достаточно 

контраверсионный образ наместника. Его реформаторская политика встретила противодействие со сто-

роны Костела и правых сил. Негативно относился к наместнику и орган народных демократов Галиции – 

украинская газета «Дело». На страницах издания было достаточно публикаций относительно М. Бобжин-

ского. 

Ключевые слова: М. Бобжинский; наместник Галиции; украинско-польские отношения; «Дело».  

 

А. А. Kucherenko, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv, Ukraine 

UKRAINIAN ISSUE IN THE ACTIVITY OF THE GOVERNOR OF GALICIA MICHAEL BOBRZYNSKI IN 

THE NEWSPAPER «DILO» 

It was told about the actions of the governor (1908–1913) which aims were the improvement of the complicated 

Ukrainian – Polish relations. It was noted that the enough controversial image of the governor was created in the 

historiography. 
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His reformatory policy faced the resistance of the Roman Catholic church and the right – wing forces. The political 

body of the people’s democratic forces, the Ukrainian newspaper «Dilo», didn’t approve the governor’s actions. There 

were critical publications of M. Bobrzynski on the newspaper’s pages. 

Keywords: M. Bobrzynski; the governor of Galicia; Ukrainian – Polish relations; «Dilo». 
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СЕЛЯНСЬКІ ПРОМИСЛИ З ПЕРЕРОБКИ ТВАРИННОЇ 

СИРОВИНИ НА ХАРКІВЩИНІ В РОКИ НЕПУ 
 

 

Основну увагу в статті приділено висвітленню особливостей географічно-галузе-

вого оформлення дрібного виробництва з тваринної сировини регіону в 20-х рр. ХХ ст. 

На основі виявленого і вивченого автором комплексу джерел проаналізовано джерельну 

базу селянських промислів на Харківщині в зазначений період. Установлено загальну 

кількість селян, які займалися промислами з обробки тваринної сировини. Також вияв-

лено специфіку промислової діяльності харківського селянства протягом НЕПу. Акцен-

товано увагу на характерних рисах державної політики щодо «малого бізнесу» селян. 

Приділено увагу кооперуванню цих промислів та наслідкам на подальший розвиток. 

Ключові слова: кустар; ремісник; селянство; промисли; промисловець; кустарна 

промисловість; нова економічна політика. 

 

 

Актуальність теми дослідження промислів 

сільського населення з переробки тваринної 

сировини на Харківщині в роки НЕПу обу-

мовлена низкою обставин. По-перше, селян-

ські промисли з обробки тваринної сировини 

були важливою складовою селянського гос-

подарства, яка належить до національних тра-

дицій українського народу. Вивчення селян-

ських промислів дозволяє отримати цілісне 

уявлення про економічні особливості розвитку 

конкретного регіону і водночас про культурні 

традиції цієї місцевості. По-друге, предмет 

дослідження дозволяє виявити деякі особли-

вості побутового життя сільського населення 

в роки НЕПу. По-третє, вивчення цієї сфери 

народного господарства дозволяє повніше по-

глянути на соціально-економічне життя селя-

нина на Харківщині в роки НЕПу. По-четверте, 

у період НЕПу для значної частини насе-

лення актуальною була проблема пошуку до-

даткових засобів існування.  

Перші дослідження з проблеми селянських 

промислів з’явилися вже в 20-ті рр. ХХ ст. 

[1; 2]. А. Рибніков у своїх працях розглядав 

селянські промисли як частину селянської 

економіки [1; 2]. В історичній науці трива-

лий час з’являлися лише загальні соціально-

економічні дослідження, а питання селянських 

промислів залишилося поза увагою істориків. 

Загальні аспекти розвитку промислів і при-

ватного підприємництва розглядаються в пра-

цях В. Калініченка [3], О. Сушка [4], В. Оля-

нич [5] та ін. Вивчення промислів сільського 

населення з переробки тваринної сировини 

на Харківщині в роки НЕПу ще не стало 

предметом окремого дослідження. 

Для вивчення окресленого питання ґрун-

товним джерелом виступають статистичні ма-

теріали відповідних відділів ЦСУ. Матеріали 

промислової статистики переважно зосере-

джені у зведених статистичних виданнях 

(довідниках, збірниках, щорічниках), що вмі-

щують таблиці, які характеризують виробничу 

діяльність [5–7]. Поряд з опублікованою ста-

тистикою 1920-х рр., важливою складовою 

джерельної бази дослідження виступив демо-

графічний перепис 1926 р. [8]. В опублікова-

них матеріалах вміщено дані про чисельність 

осіб, зайнятих у різних галузях дрібного ви-

робництва, а також іншу інформація.  

Метою дослідження є аналіз розвитку се-

лянських промислів із переробки тваринної 

сировини на Харківщині в період НЕПу. 

Хронологічні межі дослідження – 1921–

1929 рр. – період здійснення НЕПу в Україні. 
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Відповідно до мети дослідження ставляться 

такі завдання: вивчити особливості геогра-

фічно-галузевого оформлення дрібного вироб-

ництва з тваринної сировини регіону в цей пе-

ріод; простежити динаміку розвитку та вия-

вити специфіку промислової діяльності хар-

ківського селянства протягом періоду НЕПу; 

виявити адаптивні механізми функціону-

вання сільських промислів з обробки тварин-

ної сировини регіону в роки НЕПу. 

Відновлення народного господарства Ук-

раїни після громадянської війни, перехід до 

НЕПу були нерозривно пов’язані з розвитком 

кустарної промисловості. У господарському 

житті селянського населення України кустар-

ництво було надійним джерелом підсобного 

заробітку, а в період післявоєнної розрухи 

стало практично єдиним постачальником то-

варів широкого народного вжитку для насе-

лення країни. Селянська промисловість із 

переробки тваринної сировини спиралась у 

роки НЕПу на наявність на Харківщині знач-

ної сировинної бази – понад півтораміль-

йонне поголів’я худоби [8, c. 121]. Також 

розвитку цієї галузі сільських промислів 

сприяв відносно місткий ринок збуту виробів 

із тваринної сировини. Потреби у взутті й 

одязі як селянства, так і міського населення 

постійно зростали. Вказані фактори в основ-

ному й визначили розвиток переробки тва-

ринної сировини на Харківщині. 

У період НЕПу на Харківщині в селянській 

промисловості, що обробляла продукти тва-

ринництва, склалися найрізноманітніші про-

мисли: чинбарство, кушнірство, лимарство, 

чоботарство, ткацтво, коцарство, шаповальний 

тощо. Чинбарне та чоботарське виробництво 

були провідними галузями на Харківщині в 

досліджуваний період і посідали 4–5 місця в 

країні. Географія чинбарного промислу завжди 

лишалася відносно рівномірною. Великі центри 

концентрації цього промислу зустрічаються 

в усіх районах регіону. Але слід виокремити 

Ізюмську, Охтирську й Сумську округу. Про-

тягом НЕПу в регіоні налічувалося від 1 до 

2 тис. сільських чинбарів [9, с. 123]. Головною 

сировиною для чинбарства служили шкури 

великої рогатої худоби (коні, кози, вівці, свині 

та інші), які були в той час невід’ємною час-

тиною будь-якого селянського господарства.  

Лимарі, які за своєю кількістю значно по-

ступалися на Харківщині чинбарям, виготов-

ляли яловичі та свинячі недублені шкіри. За-

вдяки високій пластичності сириця викорис-

товувалась для виготовлення різних лимарсько-

сідельних виробів, зшивочних ремінців та 

приводних ременів. Загальна кількість лима-

рів на Харківщині складала близько 120 осіб. 

Незважаючи на таку маленьку кількість, во-

ни не лише забезпечували потреби місцевих 

селян, а й вивозили свою продукцію на міс-

цеві ринки та ярмарки. 

Кустарна обробка шкіри була трудомісткою 

і досить шкідливою для здоров’я людей 

справою. А все виробництво здійснювалося 

переважно в хатах або на подвір’ї. Але саме 

в період НЕПу селяни почали будувати окремі 

приміщення для свого промислу. У резуль-

таті в 1926 р. приблизно третина сільських 

чинбарів і лимарів мала осібні виробничі при-

мі-щення [8, c. 337]. Розподілу праці в цьому 

промислі не існувало, а сам промисел най-

частіше мав характер сімейного виробництва.  

Селянська шкіряна продукція давала си-

ровину для виготовлення взуття. Виробництво 

шкіряного взуття було предметом ще одного 

селянського промислу – чоботарського. За 

всесоюзним переписом 1926 р. цим промис-

лом займалося 19 % від усіх селян-промис-

ловців на Харківщині [10, c. 336]. Незважаючи 

на розвиток фабричного виробництва взуття, 

кількість селян, які займалися цим промислом, 

майже не змінилася протягом 1920-х рр. на 

Харківщині. Географія цього промислу була 

досить рівномірною за поширенням терито-

рією регіону. Але лідером, як і в попередні 

роки, у розвитку чоботарського промислу за-

лишається Валківський район. Різними дже-

релами було зафіксовано близько тисячі чо-

ботарів в Ізюмській та Харківській окрузі. На 

початку 1920-х рр. існувало кілька категорій 

чоботарів. «Шевці» або «швеці» – перша кА-

тегорія, яка займалася потоково-товарним 

виробництвом грубих, але міцних селянських 
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чобіт. До другої групи належали чоботарі, 

яких називали «латуни». Вони спеціалізува-

лися суто на ремонті взуття. Третя група чо-

ботарів – це ті, хто працював на замовлення 

односельчан, виготовляючи витончені жіночі 

черевички. Але вже в середині 1920-х рр. 

цього поділу майже не було, оскільки всі 

чоботарі працювали і на ринок, і на замов-

лення, і займалися ремонтом взуття. Але ви-

ділилися так звані заготівники. У регіоні 

налічувалося від 2 до 5 тис. чоботарів. 

Обробка сирих овчин є предметом ще од-

ного великого селянського промислу – куш-

нірського. Розвитку цього промислу на Хар-

ківщині сприяла багата місцева сировинна 

база, при цьому значна частина овець виро-

щувалася самим селянином-промисловцем. 

Усе виробництво здійснювали переважно в 

хатах або на подвір’ї, як і чинбарі. У період 

НЕПу селяни почали будувати окремі примі-

щення для свого промислу. Так, наприклад, у 

Білопіллі на початку 1920-х рр. із 40 місцевих 

промислових господарств осібні майстерні 

існували тільки у 8 [8, c. 123]. За чисельністю 

зайнятого селянського населення в кушнір-

стві – майже 500 осіб, воно трішки поступа-

лося чинбарному промислу. Продовженням 

кушнірського виробництва звичайно був ко-

жуховий промисел. Значна частина харків-

ських селян-промисловців сама вичиняла не-

обхідні овечі шкіри для виробництва. Так, 

займалися одночасно і кушнірством, і кожу-

ховим промислом. Саме в цьому промислі 

активно використовували найману працю. 

Великими центрами концентрації цього про-

мислу були с. Котельви Охтирської округи, 

с. Дробишево й Савинці Ізюмської округи, 

с. Павлівка та Попівка Куп’янської округи. 

Ринок збуту не обмежувався місцевими рин-

ками та ярмарками. Багато кожухів вивози-

лося на ринки сусідніх регіонів.  

Сезонним промислом був шапковий про-

мисел. За сезон (близько 4 місяців) майстер 

міг виготовити до 850 шапок. Цей промисел 

був доволі широко розповсюджений серед 

селян на Харківщині. А в період НЕПу для 

нього було характерне швидке зростання від 

4 до 6 тис. селян [10, c. 430; 11, c. 34], тобто 

більше ніж удвічі. Основною округою, де зо-

середився шапковий промисел, була Ізюмська. 

Стосовно виготовлення струн для різних 

музичних інструментів, то цей промисел був 

розвинутий слабо, оскільки потребував склад-

ного й дорогого обладнання. Але найбільше 

цей промисел був розвинутий в Ізюмській 

окрузі. Поряд із традиційною формою струн-

ного промислу значного розвитку набув його 

спрощений варіант – заготівля та лише по-

передня обробка баранячих кишок. Далі ці 

заготовки збувалися оптовикам, які пере-

продавали цей напівфабрикат у Німеччину. 

Географія заготівельного промислу обмежу-

валася Ізюмським, Зміївським, Куп’янським 

та Харківським районами. 

Також у досліджуваний період на Харків-

щині існувала група селянських виробництв 

з обробки вовни. Найбільш розвинене було 

прядіння й ткацтво з вовни. Їхньому розвит-

кові, окрім доступної сировини, сприяло те, 

що процес обробки вовни значно простіший, 

ніж рослинної сировини (конопель та льону). 

Найбільше цей промисел був розвинутий в 

Охтирському і Валківському районах. Займа-

лися цим промислом жінки в зимовий час.  

Виготовлення сукна було широко розпов-

сюдженим на Харківщині ще з ХVII cт. У 

період же НЕПу кількість селян, зайнятих у 

цьому виробництві, постійно зменшувалася, 

оскільки було складно конкурувати з фаб-

ричним виробництвом. Також скорочення від-

булося внаслідок значного звуження ринку 

збуту. Сировиною для цього промислу була 

овеча вовна. У 1926 р. цим промислом зай-

малося в Харківській окрузі 789 селян, в 

Ізюмській – 431 селян, у Сумській – 543 се-

лян [10, с. 389–410]. 

Вовна служила сировиною і для килимар-

ства. Харківське населення широко викорис-

товувало килими у своєму побуті. Ворсові 

килими («коци») користувались значним по-

питом в усій Росії. Протягом усього періоду 

НЕПу ця продукція селян намагалася конку-

рувати з фабричною продукцією, оскільки 

мала надзвичайно різноманітний орнамент. 
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Але кількість селян, які займалися цим про-

мислом, із кожним роком зменшувалась. Ба-

гато харківських килимів і сьогодні експо-

нується в музеях. 

Також широко розвинутим у регіоні було 

кустарне виробництво валяного взуття. У 

цьому промислі відокремлена від селянського 

житла майстерня була рідкісним явищем. 

Головною сировиною була шерсть великої 

рогатої худоби та коней, а нерідко й низько-

якісна овеча вовна. Серед приблизно 200 про-

мислових господарств Харківщини виділялися 

селянські підприємництва с. Уди (Харківської 

округи), оскільки вони мали спеціальні ме-

ханічні катальні пристрої з приводом від 

водяних млинів [8, с. 543]. 

Національний склад селян, залучених до 

сільських промислів із переробки тваринної 

сировини на Харківщині, зафіксував перепис 

населення 1926 р. 
 

Таблиця 1 

Національний склад осіб, зайнятих у сільських промислах на Харківщині 

(за переписом 1926 р.) 
 

Промисел Українці Росіяни Євреї Інші 

Чоботарство 44 % 3 % 50 % 3 % 

Лимарство 92 % 2 % 0 6 % 

Кушнірство 91 % 7 % 0 2 % 

Шаповальство 90 % 0 5 % 5 % 

Ткацтво 94 % 5 % 0,5 % 0,5 % 

Килимарство 89 % 4 % 0,7 % 6,3 % 
Таблицю складено авторкою за: [10]. 

 

Ці дані показують, що переважно селян-

ськими промислами з переробки тваринної 

сировини на Харківщині займалися українці, 

і лише чоботарським промислом в основ-

ному займалися євреї. 

Згідно з традиційним поділом праці на жі-

ночу та чоловічу, перепис населення зафіксу-

вав такий поділ.  

 

Таблиця 2 

Статевий розподіл селян, зайнятих у промислах на Харківщині 

(за переписом 1926 р.) 
 

Промисел Чоловіків,у % Жінок, у % 

Чоботарство 98 2 

Лимарство 63 37 

Шаповальство 75 25 

Ткацтво 1 99 

Килимарство 5 95 
Таблицю складено авторкою за: [10]. 

 

Ці дані свідчать про те, що селянськими 

промислами з переробки тваринної сировини 

займалися як чоловіки, так і жінки. 

Промислами займалися селяни, які були 

недостатньо забезпечені землею та реманен-

том, хоч до них вдавалися й заможні госпо-

дарства. 

Ці дані показують, що сума без посівів і з 

посівами до 2 десятин складала 75,8 %. Се-

ляни з таким посівом належали до сільської 

бідноти. Якщо без посівів і з посівами до 

2 десятин нараховувалося 75,8 %, то без коня 

або з одним конем нараховувалось до 91,7 %. 

Тому визначення кустарно-промислової маси 

як заможної групи селянства є помилкою.  
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Таблиця 3 

Сільські кустарі за розмірами посівних площ 
 

Без 

посіву 

До 1 

дес. 

1–2 

дес. 

2–3 

дес. 

3–4 

дес. 

4–6 

дес. 

6–8 

дес. 

8–10 

дес 

Від 10 дес. і 

більше 

1,6 % 44,8 % 29,4 % 11,8 % 4,6 % 3,4 % 2,5 % 1,1 % 0,8 % 

Таблицю складено авторкою за: [10]. 

Таблиця 4 

Дохід від промислових занять на Харківщині, у % 
 

Без посіву До 2 дес. 2–4 дес. 4–6 дес. 6–8 дес. 8–16 дес. Від 16 дес. і більше 

8,9 % 32,3 % 19,6 % 15,1 % 9,1 % 6,4 % 0,8 % 

Таблицю складено авторкою за: [10]. 

 

Цікаво, що приробіток від промислів, по-

рівняно із загальним чистим доходом селян-

ської родини, був тим більшим, чим меншим 

був розмір посіву. Чим менший розмір посів-

ної площі, тим більше часу витрачав селянин 

на промисли. Звідси прямим наслідком є те, 

що дохід від промислів по відношенню до 

загального обсягу доходів селянської родини 

був тим вищим, чим меншим був розмір по-

сіву. Так, господарство з посівом до 2 деся-

тин поповнювало свій бюджет від промисло-

вих занять у розмірі від 70–92 %, із посівом 

близько 2–6 десятин – 45–55 %, із посівом 

близько 6–8 десятин – 30–40 %, і лише з по-

сівом понад 8 десятин промисли давали 20 % 

бюджету [6, с. 73–74]. 

Досліджуючи промисли селян, не можна 

пройти повз соціальний складу сільських про-

мисловців. Виокремлюють шість груп, які зай-

малися селянськими промислами: робітники; 

службовці; із наймитами; хто працює лише із 

членами родин; «одинці»; члени сім’ї, які до-

помагають у занятті. Перша категорія налі-

чувала 10 %, друга – 1 %, третя – 5 %, чет-

верта – 11 %, п’ята – 62 %, шоста – 11 % [10, 

с. 106–123]. А отже, переважно промислами 

займалися селяни-одинці, члени сім’ї, які до-

помагають у занятті, та ті, хто працює із чле-

нами родин (разом 82 %). Значить, це був 

сімейний приробіток. 

Протягом періоду НЕПу держава постійно 

цікавилася не лише селянськими промислами 

з переробки тваринної сировини. На початку 

1920-х рр. розвал великої промисловості й 

перевага дрібного селянського господарства 

в економіці не лише Харківщини, а й в еконо-

міці всієї країни, зумовили прискорений роз-

виток кустарно-ремісничого виробництва. 

Існували як об’єктивні, так і суб’єктивні при-

чини зацікавленості державою дрібними ви-

робниками. До першого відносимо велику 

питому вагу у виробництві продукції з сиро-

вини тваринного походження, кількість зай-

нятих осіб у ній, роль наповнення ринку то-

варами першої необхідності, до суб’єктив-

них – неможливість повноцінної інтеграції 

приватних промисловців і промислових під-

приємств у соціалістичну економіку країни.  

Після проголошення НЕПу почався відхід 

від принципів «воєнного комунізму» у сфері 

дрібнотоварного виробництва. 7 липня 1921 р. 

було проголошено декрет про промислову 

кооперацію. Але для селянських промислов-

ців, які звикли працювати самостійно, будь-

яка колективна форма викликала застереження, 

тому вони не поспішали до кооперативних 

об’єднань. На початку 1920-х рр. кооперація 

не мала сталих організаційних форм. 2 квітня 

1923 р. Главкооперком УРСР установили п’ять 

кооперативних об’єднань: трудові артілі, ви-

робничі артілі, виробничо-промислові това-

рис-тва, складово-сировинні товариства та 

ощадно-позичкові товариства. Відмінність в 

організації праці між ними була мінімальною, 

а в юридичному статусі – вагома. 7 грудня 

1923 р. було видано декрет РНК УРСР «Про 

податкові пільги для промкооперативних 

організацій», яким передбачалося звільнення 
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від промислового податку кооперативних то-

вариств. Пільги стосувалися винятково коопе-

рованих товариств.  

Власники кустарних майстерень, селянські 

господарства з промислами, ремісники-оди-

наки, якщо проаналізувати рівень кооперу-

вання за галузями кустарно-ремісничої про-

мисловості, неоднаково брали участь у роботі 

кооперативних товариств. Рівень їхнього ко-

оперування залежав від соціально-еконо-

мічних особливостей кустарного виробниц-

тва та його кредитування. 

 

Таблиця 5 

Кооперування кустарів на Харківщині за галузями на 1928 р. 
 

Назва промислу У % до загалу 

Чоботарський 16,5 

Обробка шкіри 51,8 

Ткацтво 63,7 

Таблицю складено авторкою за: [14]. 

 

Найвищий відсоток кооперування спосте-

рігався в галузі ткацтва, та й чинбарство не 

відставало. 

Податкова політика держави, яка мала 

класовий характер, не стимулювала розвитку 

кустарної галузі. З 1926 р. в податковій сфері 

відбулися зміни, і податки різко зросли в 3–

4 рази. Держава бачила в дрібному товаро-

виробнику конкурента. А вже з 1928–1929 рр. 

було запроваджено так званий експертний по-

рядок оподаткування заможних господарств, 

що призвело до податкового перенапруження. 

Підсумовуючи, необхідно зауважити, що 

характер території визначав спосіб життя 

місцевого населення, яке за своєю природою 

звикло жити із землі й займалося промис-

лами. Існувала низка факторів, які підштовху-

вали селянина займатися промислами: надли-

шок сільськогосподарських продуктів та си-

ровини; задоволення широкого кола числен-

них виробничих, побутових і культурних по-

треб; нагальна потреба поповнення сімейного 

бюджету; надлишок робочих рук; вільний 

час від сільськогосподарської роботи (особ-

ливо взимку) та інші. Розвиток селянських 

промислів із переробки тваринної сировини 

в 1921–1929 рр. на Харківщині характери-

зувався чисельністю й різноманітністю. Сіль-

ські кустарі представляли самобутній уклад 

дрібного приватного товарного виробництва. 

Промислами з переробки тваринної сировини 

займалися переважно дві соціально-профе-

сійні групи: кустар-одинак та селянин-гос-

подар із промислами. Соціальну основу про-

мислових занять становили малоземельні, 

безпосівні та безтяглові господарства, для 

яких промисли були важливим джерелом фор-

мування сімейного бюджету. Кооперативна 

форма розвитку не стала панівною і домі-

нуючою. На 1927–1928 рр. було кооперовано 

33 % сільських кустарів, які займалися про-

мислами з обробки тваринної сировини на 

Харківщині. Кооперація розглядалася партій-

ного-господарським керівництвом як незамін-

ний інструмент для відбудови виробництва 

та насичення ринку.  

У подальших дослідженнях доцільно роз-

глянути вплив державно-податкової та кре-

дитної політики на розвиток селянських про-

мислів та дослідити розмір доходу від промис-

лів на Харківщині.  

 

 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. Рыбников А. А. Кустарная промышленность и сбыт кустарных изделий / А. А. Рыбников, А. С. Орлов. – 

М. : Экономическая жизнь, 1923. – 47 с.  

2. Рыбников А. А. Очерки организации сельского кустарно-ремесленного хозяйства / А. А. Рыбников. – 

Москва : Типография Товарищества «Кооперативное издательство», 1926. – 63 с. 



Випуск 15 

 

75 

3. Калініченко В. Селянське господарство України в період НЕПу: Історико-економічне дослідження / 

В. Калініченко. – Харків : Основа, 1997. – 400 с. 

4. Сушко О. НЕПмани: соціально-історичний тип приватних підприємств в УСРР (1921–1929) / О. Сушко. – 

Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. – 96 с.  

5.  Олянич В. В. Приватне та кооперативне підприємництво селянських господарств в Україні (1921–

1929 рр.): історичний аспект : [монографія] / В. В. Олянич. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 304 с.  

6. Статистика України. Селянські бюджети України (монографічне обслідування селянських бюджетів за 

1924–25 господарчий рік). – Харків [Центр. стат. упр. УСРР], уряд. друк імені Фрунзе, 1927. – № 115. – 193 с.  

7. Статистична хроніка / Відділ статистики промисловості ЦСУ. – Харків, 1927. – № 1(6). – 43 с. 

8. Історія декоративного мистецтва України : [у 5 т.]. – Т. 4 / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України. ІМФЕ 

імені М. Т. Рильського. – Київ, 2011. – 512 с. 

9. Статистика України. Сер. 10: Статистика праці / Центральне статистичне управління УРСР. – Харків : 

Харківське обласне управління статистики, 1925. – 527 с. 

10. Всесоюзная перепись населения 1926 г. – Том 29: Украинская Социалистическая Советская Республика. 

Правобережный подрайон. Левобережный подрайон. – Отдел 2. Занятия. – Москва : ЦСУ Союза ССР, 

1930. – 522 с. 

11. Кустарна промисловість та кустарно-промислова кооперація УСРР : [зб. ст. і матеріалів] / за ред. 

С. Зарудного. – Харків : Книгоспілка, 1927. – 225 с.  

12. Селянські бюджети України (Монографічне обслідування селянських бюджетів за 1926-27 господарчий 

рік). Статистика України № 200. – Харків,1931. – 272 с.  

13. Всероссийская сельскохозяйственная и городская перепись 1917 г. Харьковская губерния. Итоги по уездам 

губернии и городам (предварительный подсчет). – Харьков, 1920. – 17 с.  

14. Вісник промкредиткооперації. – 1928. – № 11–12. 

 

 

А. С. Лапченко, Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, г. Харьков, Украина 

КРЕСТЬЯНСКИЕ ПРОМЫСЛЫ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЖИВОТНОГО СЫРЬЯ НА ХАРЬКОВЩИНЕ В 

ГОДЫ НЭПА 

Основное внимание в статье посвященно освещению особенностей географически-отраслевого оформления 

мелкого производства из животного сырья региона в 20-х гг. ХХ в. На основе обнаруженного и изученного ав-

тором комплекса источников проанализировано источниковедческую базу крестьянских промыслов на Харь-

ковщине в указанный период. Установлено общее количество крестьян, которые занимались промыслами по 

обработке животного сырья. Также выявлена специфика промышленной деятельности харьковского крес-

тьянства в течение НЭПа. Акцентировано внимание на характерных чертах государственной политики от-

носительно «малого бизнеса» крестьян. Уделено внимание кооперированию этих промыслов и последствиям. 

Ключевые слова: кустарь; ремесленник; крестьянство; промыслы; промышленник; кустарная промыш-

ленность; новая экономическая политика. 

 

A. S. Lapchenko, Kharkiv national university named after V. N. Karazin, Kharkiv, Ukraine 

PEASANT CRAFTS PROCESSING OF ANIMAL RAWMATERIAL ON KHARKIV REGION IN YEARS OF 

NEW ECONOMIC POLICY 

Background research related to the lack of researches in the given topic historiography. Territorial boundaries 

cover a large region – Kharkiv region, which until 1925 largely coincide with the boundaries of Kharkov province. And 

in 1925, it was divided into several provinces – Kharkov, Sumy, Kupiansk, Izyumskogo, Romney. The chronological 

boundaries article dated from 1921–1929’s, during which was implemented new economic polityka.Osnovnu attention 

paid to the article features geographically-sectoral design small-scale production of animal products in the region in 

20 years of the twentieth century. On the basis of the detected and studied complex of sources the author analyzes the 

source base peasant industries in Kharkiv in this period. Found total number of farmers who were engaged in crafts 

processing animal products. Also revealed the specific industry Kharkov peasantry during nepu.Isnuvav number of 

factors that pushed the peasant engage in crafts: surplus agricultural products and raw materials; meet a wide range of 

numerous industrial, domestic and cultural needs; urgent need to replenish the family budget; surplus labor; free time 

from agricultural work (especially in winter) and others. The development of rural industries processing animal 

products in the years 1921–1929 in the Kharkiv region characterized by strength and diversity. Village artisans 

representing an original way of small private commodity production. Basically crafts processing animal products 

involved in two socio-professional groups: lone artisan and peasant host of crafts. The social basis of industrial 

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/68256/source:default
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employment accounted malozemelni without sowing without Traction economy, which crafts were an important source 

of household income. The attention is focused on characteristic features of the state policy on «small business» 

peasants. Attention is paid to co-operation and effects of these industries on the further development 

rozvytok.Kooperatyvna form does not become dominant and dominant. In the 1927–28 biennium. 33 % were co-rural 

artisans, engaged in crafts processing animal products in Kharkiv. 

Keywords: artisan; craftsman; peasants; crafts; industrialist; handicraft industry; new economic policy. 
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UKRAIŃSKA EMIGRACJA POLITYCZNA W POWIECIE 

PIOTRKOWSKIM W LATACH 1920–1939 
 

 

Po podpisaniu w 1921 roku traktatu pokojowego w Rydze, na terenie Polski znalazło się 

20 tysięcy ukraińskich żołnierzy atamana Petlury. Ukraińscy żołnierze zostali umieszczeni w 

obozach na terytorium całego kraju. Jednym z miejsc internowania był Piotrków Trybunalski,  

w którym w maju 1921 roku przebywało 546 żołnierzy. Obóz internowania zostały zlikwidowany 

w listopadzie 1921. Zwolnieni z obozu żołnierze powracali na Ukrainę Sowiecką, albo 

wyjeżdżali do innych krajów. Około 100 weteranów wojny z Rosją Sowiecką zdecydowała się 

pozostać w Piotrkowie. Jako emigranci polityczni stanęli przed potrzebą organizacji codzien-

nego życia. Najważniejszymi problemami emigrantów było znalezienie pracy oraz zachowanie 

swojej tożsamości narodowej.  

Słowa kluczowe: Emigracja ukraińska; żołnierze; cudzoziemcy.  

 

 

Zakończenie działań wojennych w wojnie 

polsko-bolszewickiej oraz klęska planów fede-

racyjnych obozu piłsudczykowskiego oznaczały 

dla armii Ukraińskiej Republiki Ludowej będącej 

sojusznikiem Wojska Polskiego w wojnie 1920 

roku utratę możliwości dalszej skutecznej walki 

militarnej o niepodległość swojego kraju. Klęska 

oddziałów ukraińskich walczących samotnie z 

bolszewikami po podpisaniu przez Polskę 

18 października 1920 roku rozejmu z bolsze-

wicką Rosją, stawiała przed polskimi władzami 

konieczność rozwiązania problemu żołnierzy 

armii URL, która po rozbiciu przez Armię 

Czerwoną przekroczyła w dniu 21 listopada 

1921 roku granicę na Zbruczu znajdując się tym 

samym na terytorium zajętym przez Wojsko 

Polskie [1]. Tym samym na obszarze odro-

dzonej Polski znalazło się ok. 20 tys. Ukraiń-

ców, głównie oficerów i żołnierzy, ale także 

urzędników oraz kobiet i dzieci [2]. 

W początkowym okresie przybywających na 

ziemie polskie uchodźców rozmieszczono po 

ich uprzednim rozbrojeniu w rejonie Romano-

wego Sioła i Klebanówki, jednak ze względu na 

trudności aprowizacyjne oraz warunki sanitarne 

występujące w tych rejonach koncentracji, roz-

poczęto przenosić internowanych do ośrodków 

położonych w centralnej oraz zachodniej części 

kraju [3]. Jednym z miejsc, w którym rozloko-

wano internowanych żołnierzy armii URL był 

Piotrków Trybunalski, do którego została skiero-

wana, w porównaniu z innymi miejscowościami 

(Wadowice, Łańcut, Kalisz, Aleksander Kujawski) 

niewielka liczba ukraińskich weteranów wojny 

1920 roku.  

Według Zbigniewa Karpusa opierającego się 

na danych z Ministerstwa Spraw Wojskowych 

liczba internowanych żołnierzy ukraińskich skiero-

wanych do Piotrkowa wynosiła w lutym 1921 

roku zaledwie 372 osoby, co czyniłoby z Piotr-

kowa, obok Częstochowy, gdzie internowanych 

zostało 240 osób [4] najmniejszy ośrodek 

osiedlenia żołnierzy atamana Petlury. Liczba ta 

nie była jednak liczbą stałą i ulegała na 

przestrzeni czasu znaczącym wahaniom osiągając 

w maju 1921 roku 546 internowanych żołnierzy 

[5]. Do takich samych wniosków doszedł 

Robert Potocki, badający kwestię idei restytucji 

Ukraińskiej Republiki Ludowej w latach 1920–

1939, według którego w maju 1921 na terenie 

Piotrkowa i powiatu piotrkowskiego skoncen-

trowanych zostało 546 żołnierzy URL [6]. 

Ustalenia obu badaczy potwierdza znajdujący 

się w piotrkowskim archiwum protokół w sprawie 

utworzenia kaplicy dla potrzeb internowanych 

żołnierzy petlurowskich sporządzony przez 
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Kierownictwo Nadzorów i Dozorów Koszaro-

wych w Piotrkowie w początkach drugiej dekady 

kwietnia 1921 roku. Treść dokumentu zawiera 

informacje o liczbie ok. 600 ukraińskich wete-

ranów wojny polsko-bolszewickiej, którzy zostali 

po zakończeniu działań wojennych internowani 

w Piotrkowie [
7
].  

W przeciągu następnych dwóch lat liczba 

internowanych żołnierzy URL zaczęła systema-

tycznie się zmniejszać. Wpływ na ten stan 

rzeczy miało przede wszystkim stopniowe zwal-

nianie Ukraińców z obozów internowania, a tym 

samym ich wyjazdy do innych, przeważnie 

większych ośrodków miejskich w Polsce, gdzie 

łatwiej było znaleźć pracę, lub też zagranicę, 

przeważnie do Czechosłowacji i Francji. Część 

z byłych żołnierzy URL decydowała się również 

na powrót w rodzinne strony na Ukrainę 

Sowiecką wiążąc nadzieję z zapoczątkowanym 

w tym czasie przez władze sowieckie procesem 

tzw. korienizacji.  

W sierpniu 1921 roku w piotrkowskim obozie 

internowanych przebywało 464 żołnierzy, 

zwolnionych następnie przez władze wojskowe 

do czasu likwidacji obozu w listopadzie 1921 

roku [8]. 

Osoby, które po opuszczeniu obozu dla 

internowanych decydowały się osiąść na stałe w 

Piotrkowie zobowiązane były wypełnić deklarację 

potrzebną władzom miejskim do sporządzania 

rejestru cudzoziemców podpartą odpowiednimi 

zaświadczeniami wydawanymi przez Ukraiński 

Centralny Komitet. Deklaracje te były składane 

przez weteranów armii URL w latach 1920–

1924 oraz 1927–1928, przy czym w roku 1920 

piotrkowski Magistrat odnotował tylko jeden 

przypadek złożenia wymaganego dokumentu 

[9]. W roku następnym liczba ta wzrosła do 

czterech [10], w 1922 natomiast do dwudziestu 

siedmiu [11]. Niewielka ilość podań wniesionych 

w latach 1920-1921 związana była z ciągłym 

przebywaniem żołnierzy petlurowskich w 

miejscach internowania. Gwałtowny wzrost liczby 

podań w roku 1922 odzwierciedlał zaś proces 

demobilizacji sprzymierzonych z Wojskiem 

Polskim ukraińskich wojskowych. W roku 1923 

o przyznanie karty pobytu wystąpiło do piotrkow-

skiego Starostwa trzynastu Ukraińców [12]. 

Punktem kulminacyjnym procesu rejestracyjnego 

był rok 1924, kiedy do Starosty Powiatowego 

wpłynęła największa ilość podań wynosząca 46, 

przy czym jedna z rejestrujących się osób 

rejestrowała się już uprzednio [13].  

Proces rejestracji byłych żołnierzy URL 

został ostatecznie zakończony przez piotrkowskie 

Starostwo Powiatowe w 1928 roku, kiedy 

lokalne władze zatwierdziły wnioski złożone 

przez ośmiu Ukraińców [14]. Sześciu z pośród 

nich przeszło w początkach lat 20-ych przez 

różne obozy dla internowanych żołnierzy uk-

raińskich, po opuszczeniu których wyjechali z 

Polski znajdując zatrudnienie w Czechosłowacji. 

W świetle złożonych przez wspomniane osoby 

deklaracji, ich ponowne przybycie do Polski 

było związane z poszukiwaniem pracy zarob-

kowej. Czas przybycia wspomnianych emigrantów 

nie był jednak przypadkowy i bezpośrednio 

wiązał się z usilnymi staraniami władz 

Rzeczypospolitej znalezienia pracy ukraińskim 

weteranom armii URL, którzy powracali do 

Polski jako absolwenci – inżynierowie Akademii 

Gospodarczej w Podiebradach. W latach 1927–

1928 Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych 

wraz z Ministerstwem Robót Publicznych za 

pośrednictwem towarzystw melioracyjnych i 

rolniczych pomogło znaleźć pracę około 50 abso-

lwentom podiebradzkiej Akademii [15], z czego 

w powiecie piotrkowskim zatrudniono ośmiu 

ukraińskich inżynierów [16].  

Łącznie w latach 1920–1928 w piotrkowskim 

Starostwie Powiatowym zarejestrowało się 

96 żołnierzy i czterech cywilnych obywateli 

Ukraińskiej Republiki Ludowej. Liczba ta 

zmniejszyła się w przeciągu następnych trzech 

lat o 10 osób na co wskazują wyniki drugiego 

powszechnego spisu ludności z 9 grudnia 1931 

roku. Według oficjalnych danych spisowych na 

początku lat trzydziestych na terenie powiatu 

piotrkowskiego żyło 88 osób posługujących się 

na co dzień językiem ukraińskim oraz 2 ruskim, 

z czego w samym Piotrkowie żyły 64 osoby 

narodowości ukraińskiej [17].  
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Tabela 1 

Żołnierze i obywatele Ukraińskiej Republiki Ludowej ubiegający się 

o kartę stałego pobytu w Starostwie Powiatowym Piotrkowskim w latach 1920–1928 
 

Rok 
Emigranci z Ukrainy Sowieckiej państwowości ukraińskiej 

Żołnierze URL Osoby cywilne 

1920 1 – 

1921 4 – 

1922 27 1 

1923 13 – 

1924 43 3 

1925 – – 

1926 – – 

1927 – – 

1928 8 – 

Razem 96 4 

 

 

Pod względem struktury wiekowej Ukraińcy, 

którzy po zakończeniu wojny polsko-bolsze-

wickiej znaleźli się na obszarze powiatu 

piotrkowskiego stanowili młodą grupę, ponieważ 

aż 75 % z nich nie przekroczyło trzydziestego 

roku życia, natomiast 19 % zaliczało się do 

grypy trzydziestolatków. Osoby, które w chwili 

internowania ukończyły czterdziesty rok życia 

stanowiły niewielki odsetek procentowy wyno-

szący zaledwie 4 %, ponadto w arkuszach ewi-

dencyjnych dwóch żołnierzy zarejestrowanych 

w 1924 roku brakuje danych dotyczących roku 

urodzenia [18]. 

 

Tabela 2 

Struktura wiekowa internowanych w Piotrkowie żołnierzy i obywateli URL 

w latach 1920–1928 
 

Grupy 

wiekowe 

Przedział 

wiekowy 

Emigranci z Ukrainy Sowieckiej ukraińskiej państwowości 

Zarejestrowani w roku 

1920 1921 1922 1923 1924 1928 

I grupa 18–29 1 4 25 10 33 2 

II grupa 30–39 – – 2 3 9 5 

III grupa 40 – więcej – – 1 – 2 1 

IV grupa Brak danych – – – – 2 – 

Razem Razem 1 4 28 13 46 8 

 

Wraz z przedstawioną w powyższej tabeli 

strukturą wiekową ukraińskiej społeczności po-

wiatu piotrkowskiego związana jest także kwestia 

stanu cywilnego. Ponieważ przeważającą część 

emigrantów stanowili ludzie młodzi, którzy 

ostatnie kilka lat spędzili na froncie najpierw 

jako żołnierze zmobilizowani do armii rosyjskiej, 

a później ukraińskiej, niewielu z nich zdołało 

założyć rodziny, przez co zdecydowana większość 

pozostawała w stanie kawalerskim. Na 96 zare-

jestrowanych w latach 1920–1928 żołnierzy 

armii ukraińskiej aż 65 było kawalerami, przy 

czym największa ich liczba znajdowała się w 

pierwszym przedziale wiekowym. Jednocześnie 

z tej grupy osób wywodziła się największa 

liczba żonatych, ponieważ stanowili oni aż 
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62,5 % (19 osób) wszystkich mężczyzn, którzy 

w chwili rejestracji pozostawali w związkach 

małżeńskich. W drugim przedziale wiekowym 

władze piotrkowskiego Starostwa odnotowały 

12 kawalerów, 6 mężczyzn żonatych oraz 

1 wdowca.  

Wśród żołnierzy, którzy osiągnęli, bądź 

przekroczyli czterdziesty rok życia dwóch było 

żonatych, 1 był wdowcem, 1 natomiast pozo-

stawał w stanie kawalerskim. Ponadto z pośród 

zarejestrowanych weteranów armii URL władze 

powiatowe odnotowały jednego kawalera oraz 

jednego żonatego mężczyznę [19]. Byli to ci 

obywatele URL, którzy podczas rejestracji nie 

podali w kwestionariuszach swojego wieku i 

daty urodzenia [20].  

Osoby cywilne, które przybyły wraz z armią 

petlurowską, bądź Wojskiem Polskim do Piotr-

kowa należały do pierwszej grupy wiekowej, a 

ich stan cywilny był zróżnicowany. Na łącznie 4 

osoby, 2 kobiety były mężatkami i udały się na 

emigrację wraz ze swoimi mężami, jedna osoba 

narodowości polskiej była kawalerem [21], o 

jednej natomiast nie ma żadnych danych, które 

pozwoliłyby na określenie stanu cywilnego [22].  

Pomimo, że zakończenie wojny z bolsze-

wikami oraz stopniowe zwalnianie z miejsc 

internowania stwarzało warunki do założenia 

rodziny, niewielu z dawnych żołnierzy Petlury 

decydowało się na zawarcie związku małżeń-

skiego. W przeciągu lat 20-ych i 30-ych jedynie 

10 żołnierzy oraz jeden cywilny uchodźca 

zdecydowało się na założenie rodziny [23]. 

Wydaje się, że było to spowodowane dwoma 

czynnikami. Po pierwsze poszukiwanie małżonki 

w obrębie własnej grupy narodowej było, ze 

względu na niewielką ilość kobiet ograniczone 

niemal do zera. Według wyników drugiego spisu 

powszechnego na terenie powiatu piotrkow-

skiego mieszkało 21 kobiet narodowości ukraiń-

skiej [24]. Porównując te dane z liczbą żonatych 

mężczyzn okazuje się, że są one niemal równe 

[25], a więc kobiety narodowości ukraińskiej, 

które zostały ujęte w powszechnym spisie lud-

ności, przybywały do Piotrkowa w ślad za 

swymi internowanymi mężami. Poszukiwanie 

żony z innej grupy narodowej utrudniała 

natomiast bardzo ciężka sytuacja materialna 

zwolnionych z internowania żołnierzy, którzy 

bardzo często bezrobotni i żyjący z przyzna-

wanych przez państwo polskie zasiłków nie 

mogli w poważny sposób myśleć o założeniu 

rodziny. Był to drugi i chyba jak się wydaje 

najważniejszy czynnik, który powstrzymywał 

mieszkających w Piotrkowie weteranów URL 

przed zawarciem związku małżeńskiego. Jedno-

cześnie w niektórych przypadkach zawarcie 

małżeństwa stwarzało okazję do poprawy 

własnej, przeważnie złej sytuacji materialnej. 

Żołnierz Petlury, Joachim Mazur po zawarciu 

związku małżeńskiego wszedł w posiadanie 

trzypokojowego drewnianego domku z ogródkiem 

oraz jednopokojowego mieszkania z kuchnią, 

które posiadała jego żona Otylia. Choć sam 

Mazur nie zarabiał dużo jego sytuacja mate-

rialna była o wiele lepsza, niż sytuacja innych 

weteranów armii URL, ponieważ posiadając 

mieszkanie własnościowe nie musiał płacić 

czynszu oraz był właścicielem niedużej nieru-

chomości [26]. Inny z internowanych w 

Piotrkowie żołnierzy, Aleksander Stadnyczenko 

znalazł dzięki małżeństwu stałe źródło utrzy-

mania, gdyż jego żona Weronika Połyńska z 

Rakoczych otrzymała w spadku po ojcu 1,5 morgi 

ziemi we wsi Laski w gminie Rozprza [27]. 

Zawarcie dobrego małżeństwa umożliwiało 

ukraińskim weteranom wojny polsko-bolsze-

wickiej także przetrwanie w przypadku utraty 

pracy. Internowany w Piotrkowie Onufry Bosyj 

po zwolnieniu z zakładu pracy pozostawał na 

utrzymaniu swojej żony, która była dozorczynią 

domu i nie uiszczała z tego tytułu czynszu za 

mieszkanie [28]. 

Wymienione powyżej przypadki nie zmie-

niają jednak ogólnego obrazu bardzo niskiego 

stanu materialnego internowanych w Piotrkowie 

żołnierzy i obywateli Ukraińskiej Republiki 

Ludowej, który określony był już na samym 

początku przez status piotrkowskich Ukraińców 

jako uchodźców politycznych. Opuszczając 

Rosję Sowiecką pozostawiali oni bowiem swoje 

domy oraz gospodarstwa w związku z czym w 

nowym miejscu zamieszkania musieli zaczynać 

wszystko od początku. Znalezienie źródła stałego 
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utrzymania nie było jednak łatwe w związku z 

panującym w początkach lat 20-ych kryzysem 

ekonomicznym, a także faktem, że większość z 

przybyłych do Piotrkowa Ukraińców przed 

wojną trudniła się rolnictwem. Na 100 zarejes-

trowanych osób rolnictwem zajmowało się aż 

27 z nich. Jeżeli dodać do tej liczby liczbę 

robotników rolnych okaże się, że rolnictwem, 

bądź czynnościami z nim związanymi trudniły 

się 43 osoby, a więc niemal połowa z zarejes-

trowanych w piotrkowskim Starostwie Ukraiń-

ców [29]. Część z tych osób znalazła zatrudnienie 

w podpiotrkowskich majątkach ziemskich takich 

jak Belzatka, Rokszyce, czy Grabica. Majątki te 

nie mogły jednak rzecz jasna dać zatrudnienia 

wszystkim trudniącym się rolnictwem Ukraiń-

com. W tej sytuacji pozostawało weteranom 

URL utrzymywanie się z zasiłków przyznawa-

nych przez państwo, bądź szukanie pracy w 

przemyśle o co również było trudno, ponieważ 

zakłady przemysłowe potrzebowały przeważnie 

robotników wykwalifikowanych. Poza tym wśród 

internowanych poszukujących stałego zatrud-

nienia znajdowali się także robotnicy, którzy do 

pracy byli przyjmowani w pierwszej kolejności 

niż rolnicy. Z ewidencji przeprowadzanej przez 

piotrkowski Magistrat wynika, że 13 osób spośród 

rejestrujących się było z zawodu robotnikami 

pracującymi w przemyśle [30].  

Stosunkowo małą grupę stanowili rzemieśl-

nicy, których było zaledwie 5 [31]. Ich sytuacja 

na rynku pracy również była trudna, ponieważ 

w samym Piotrkowie oraz na terenie powiatu 

rzemiosło było dziedziną zdominowaną przez 

mniejszość żydowską, stąd część z rzemieśl-

ników znajdowała zatrudnienie w innych gałę-

ziach gospodarki np. jako robotnicy rolni [32]. 

Inni natomiast podejmowali pracę w swoim 

zawodzie wykonując prace rzemieślnicze w 

różnego rodzaju zakładach przemysłowych [33]. 

Dokonując analizy struktury zawodowej 

mniejszości ukraińskiej powiatu piotrkowskiego 

szczególną uwagę zwraca stosunkowo duża 

liczba osób, które przed wielką wojną praco-

wały w charakterze pracowników umysłowych. 

Licząca 21 osób grupa [34], była pod względem 

wielkości drugą po rolnikach i robotnikach 

rolnych grupą zawodową. Osoby z tej grupy 

miały najmniejszy problem ze znalezieniem 

pracy, zgodnej w dodatku ze swym wyuczonym 

zawodem, choć zdarzały się również przypadki 

podejmowania przez nie pracy w innych zawo-

dach np. w charakterze robotników przemysło-

wych, bądź rolnych [35].  

Nie wiadomo jaki stosunek cechował praco-

dawców wobec pracowników narodowości 

ukraińskiej, niemniej jednak wydaję się, że nie 

byli oni dyskryminowani, a oceniani jedynie 

pod względem jakości wykonywanej przez siebie 

pracy. Dowodem na to może być prośba wysto-

sowana do piotrkowskiego Starostwa Powiato-

wego przez Kierownictwo Reedukacyjnych 

Zakładów Przemysłowych dla Inwalidów w 

Piotrkowie, w którym Dyrekcja prosi o wydanie 

pozwolenia na dalszy pobyt dla swojego praco-

wnika Pawła Rudiego motywując to nie tylko 

brakiem wykwalifikowanych stolarzy, ale także 

jego wysokimi umiejętnościami [36].  

Pomimo znalezienia przez wielu z byłych 

żołnierzy URL pracy zarobkowej, stan materialny 

większości z nich kształtował się na bardzo 

niskim poziomie przez cały okres między-

wojenny. Świadczą o tym informacje znajdujące 

się w teczkach osobowych poszczególnych 

ukraińskich weteranów wojny 1920 roku. Zarejes-

trowany przez Starostwo Powiatowe w 1923 ro-

ku Jan Szkurenko pracował do 1934 roku jako 

robotnik i zarabiał 2,68 zł tygodniowo [37], co 

w przeliczeniu miesięcznym dawało sumę 10,72 zł, 

podczas gdy sam czynsz za mieszkanie, w 

którym mieszkał z żoną i dwójką dzieci wynosił 

20 zł miesięcznie [38]. Identyczne wynagrodzenie 

otrzymywał pracując jako robotnik przy robo-

tach publicznych w Piotrkowie Mikołaj Żurakow-

skyj, z czego 8 zł płacił za wynajem mieszkania 

[39], w którym mieszkał razem z żoną i dwójką 

małych dzieci jako sublokator [40].  

Niski stan materialny mniejszości ukraińskiej 

w powiecie piotrkowskim uległ dodatkowemu 

pogorszeniu w dobie wielkiego kryzysu gospo-

darczego, kiedy szerzące się bezrobocie nie 

ominęło także i tej grupy. Zwolnienia były dla 

ukraińskich rodzin tym dotkliwsze, że przeważ-
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nie jedyną osobą pracującą był ojciec rodziny. 

Wraz z utratą przez niego pracy źródło 

utrzymania traciła automatycznie cała rodzina. 

W tej sytuacji koniecznym stało się korzystanie 

z oferowanych przez państwo zapomóg dla bezro-

botnych. Wysokość świadczeń dla bezrobot-

nych, bądź osób o niskich dochodach była 

zróżnicowana. Mający na utrzymaniu żonę i 

czwórkę dzieci Aleksander Chanow po utracie 

pracy otrzymywał zapomogę z Funduszu Bez-

robocia w wysokości 11,5 zł tygodniowo [41], 

czyli 46 zł miesięcznie. Nie była to suma duża 

zważywszy na to, że prawie 35 % pochłaniał 

sam czynsz, a przed utratą pracy Chanow 

zarabiał jako pracownik Wedla 90 zł miesięcznie 

[42], więc ilość otrzymywanych pieniędzy na 

miesiąc zmniejszyła się o 50 %, co z pewnością 

obniżało jakość dotychczasowego życia. 

Aleksander Kozłow po utracie pracy jako 

robotnik znalazł w 1928 roku zatrudnienie jako 

dozorca domu otrzymując bezpłatne mieszkanie 

i 8 zł pensji miesięcznie. W związku z tym 

wysokość zapomogi otrzymywanej z Funduszu 

Bezrobocia wynosiła jedynie 22,88 zł na miesiąc 

[43]. Łączny dochód wynosił zatem ponad 30 zł 

na miesiąc. Po 1933 roku Kozłow utracił pracę, 

udało mu się jednak otrzymać posadę kościel-

nego w parafii prawosławnej Wszystkich Świętych 

w Piotrkowie zarabiając 25 zł miesięcznie. Jedno-

cześnie, z racji znalezienia stałej pracy Kozłow nie 

pobierał już przyznawanej wcześniej zapomogi [44]. 

Niska wysokość świadczeń oraz brak pers-

pektyw na znalezienie stałej pracy powodowała, 

że przebywający w Piotrkowie weterani URL 

«chwytali» się różnych zajęć, a także korzystali 

z pomocy swoich dawnych towarzyszy broni [45].  

 

Tabela 3 

Struktura zawodowa zarejestrowanych w latach 1920–1928 żołnierzy i obywateli URL 
 

Zawód Liczba 

Rolnicy 27 

Robotnicy Rolni 16 

przemysłowi 13 

Pracownicy umysłowi 21 

Rzemieślnicy 5 

Studenci i uczniowie 3* 

Inni 3 

Bez zawodu 3 

Brak danych 9 

*w tym 2 osoby cywilne 

 

Duża liczba urzędników i innych pracowni-

ków umysłowych wskazuje na dobry poziom 

wykształcenia internowanych w Piotrkowie żoł-

nierzy ukraińskich. Ze względu na znajdujące 

się w arkuszach ewidencyjnych liczne przypadki 

niedokładnych informacji o zdobytym przez 

rejestrujących się Ukraińców wykształceniu 

trudno jest precyzyjnie określić ilu z nich 

ukończyło dany typ szkoły. Z przeprowadzo-

nych szacunków wynika jednak, że 40 z nich 

ukończyło szkoły powszechne, bądź odpowia-

dające im szkoły ludowe (selańskie), lub 

narodowe (narodne), 4 osoby otrzymało wyksz-

tałcenie domowe, 13 posiadało wykształcenie 

średnie, natomiast 10 osób uczęszczało w chwili 

wybuchu wojny do różnego typu gimnazjów. 

Uniwersytety ukończyło 14 osób, a 3 pobie-

rało przed przybyciem do Polski naukę w 

szkołach wyższych. Bez jakiegokolwiek wyk-

ształcenia zarejestrowanych zostało 9 osób [46]. 

Ogółem 84 z ubiegających się o kartę pobytu 

Ukraińców posiadało jakiekolwiek wykształcenie. 

Zważywszy na stan oświaty w carskiej Rosji 

była to duża liczba świadcząca jednocześnie o 

dużym wysiłku jaki włożył rząd URL w 

kształcenie swoich żołnierzy.  
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Tabela 4 

Wykształcenie żołnierzy i obywateli URL zamieszkałych w powiecie piotrkowskim 

 

Wykształcenie Liczba osób 

Podstawowe, szkoły ludowe i narodowe 40* 

Średnie 13 

Wyższe 14 

Gimnazjum (nieukończone) 10* 

Domowe 4 

Studenci i uczniowie 3* 

Brak wykształcenia 9 

Brak danych 7* 

*w tym 1 cywil 

 

Obrazu wykształcenia przebywających w 

Piotrkowie obywateli URL dopełniają informacje 

na temat analfabetyzmu. Na 100 zarejestrowanych 

w latach 1924–1928 osób jedynie 6 z nich nie 

potrafiło pisać [47].  

Większość spośród Ukraińców, którzy decy-

dowali się osiąść w Piotrkowie posługiwała się 

kilkoma językami. Najwięcej z zarejestrowa-

nych, bo aż 46 osób znało trzy języki, 30 potra-

fiło posługiwać się dwoma językami, czterema i 

siedmioma po 6, pięcioma – 5 osób, sześcioma – 

1, natomiast tylko jednym językiem władało  

6-ciu byłych obywateli URL [48].  

Głównym językiem, używanym w codzien-

nym życiu przez mniejszość ukraińską był oczy-

wiście język ukraiński, który znało 81 spośród 

100 zewidencjonowanych osób. Takaż sama 

liczba potrafiła posługiwać się językiem rosyjs-

kim. Język polski, którego znajomość znacznie 

ułatwiała funkcjonowanie ukraińskim emigran-

tom był znany 72 osobom. Ponadto 10 osób znało 

język niemiecki, 6 język czeski, po 3 rumuński i 

francuski, 2 estoński oraz po 1 fiński i buł-

garski [49]. 

Niezwykle ważną kwestią pomagającą 

scharakteryzować żołnierzy i obywateli URL 

zamieszkujących w okresie międzywojennym 

powiat piotrkowski jest posiadana przez nich 

świadomość polityczna. Bez cienia wątpliwości 

zdecydowana większość żołnierzy petlutowskich 

świadoma była celu, który chciał osiągnąć rząd 

ukraiński w latach 1920–1921.  

 

Tabela 5 

Znajomość języków obcych wśród zarejestrowanych w powiecie 

piotrkowskim żołnierzy i obywateli URL 
 

Język Liczba osób znających język 

Ukraiński 81 

Rosyjski 81 

Polski 72 

Niemiecki 10 

Czeski 6 

Francuski 3 

Rumuński 3 

Estoński 2 

Fiński 1 

Bułgarski 1 
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W arkuszach ewidencyjnych 76 z nich 

określając swoją narodowość jako ukraińską 

wpisało jednocześnie także ukraińską przyna-

leżność państwową, przy czym 10 z nich 

zaznaczyło, że wcześniej, tj. przed utworzeniem 

URL było państwowości rosyjskiej. Dwie osoby 

cywilne i trzech ukraińskich weteranów wojny 

polsko-bolszewickiej wskazało na przynależ-

ność obywatelską do państwa rosyjskiego [50]. 

Nie oznacza to jednak wcale, że żołnierze ci 

znaleźli się w armii Petlury w sposób przypad-

kowy, bądź też ze względu na jej antybol-

szewicki charakter. Najpewniej wpisanie rosyjskiej 

przynależności państwowej do kwestionariusza 

odnosiło się do obywatelstwa posiadanego nie 

po roku 1917, ale w chwili urodzenia.  

Urodzona w 1901 roku w Częstochowie żona 

Grzegorza Bojarskiego, Zinaida wypełniając 

swój arkusz ewidencyjny również określiła 

swoją państwowość jako rosyjską, czyli taką 

jaką posiadała w momencie urodzenia [51], nie 

zaś w chwili złożenia wniosku. 

Inna przynależność państwowa podawana 

przez rejestrujących się Ukraińców występo-

wała w sposób znikomy i ujęta została w 

poniższym zestawieniu: 

 

Tabela 6 

Stosunek narodowości do państwowości żołnierzy i obywateli URL w powiecie piotrkowskim 
 

Narodowość Państwowość Liczba 

Ukraińska Ukraińska 66 

Ukraińska d. rosyjska ob. Ukraińska 10 

Ukraińska Rosyjska 5 

Ukraińska USRR 1 

Polska Ukraińska 1 

Ukraińska Rumuńska 2 

Czeczeńska Rosyjska 1 

Ukraińska Określeni jako bezpaństwowcy 2 

Ukraińska Określeni jako emigranci 2 

ukraińska Starających się o polskie obywatelstwo 1 

Ukraińska Brak danych 8 

Brak danych Brak danych 1 

 

Zakończenie wojny polsko-bolszewickiej i 

związana z tym powolna zmiana trybu życia z 

koszarowego na cywilne zmuszało znajdujących 

się w Piotrkowie i na terenie powiatu piotrkow-

skiego Ukraińców do organizacji codziennego 

życia także pod względem kulturalnym i 

religijnym. Jeszcze w czasie funkcjonowania na 

obszarze Piotrkowa obozu dla internowanych 

żołnierzy ukraińskich rozpoczęto wydawanie 

kulturalno-oświatowego czasopisma URL pod 

nazwą «На хвилях життя», w którym inter-

nowani wojskowi zamieszczać mogli swoją 

poezję, teksty piosenek, satyry, zbiory opowiadań, 

czy materiały naukowe dotyczące literaturo-

znawstwa. Na łamach czasopisma wychodzącego 

do czasu likwidacji obozu równie często 

ukazywały się wspomnienia oraz kroniki z życia 

polityczno-wojskowego poszczególnych jednos-

tek wojskowych [52]. W piotrkowskim obozie 

dla internowanych żołnierzy URL ukazywały się 

ponadto «Тернистий шлях» oraz «Всім» [53]. 

W późniejszym okresie piotrkowscy Ukraińcy 

nie wydawali żadnego swojego czasopisma, co 

było spowodowane przede wszystkim niewielką 

ilością ukraińskiej diaspory na terenie powiatu, 

a tym samym brakiem zapotrzebowania na 

własny organ wydawniczy. 

Utworzenie w Piotrkowie obozu dla interno-

wanych żołnierzy ukraińskich i skierowanie do 

niego ok. 600 żołnierzy wymagało także 

zorganizowania odpowiedniej opieki duszpas-

terskiej dla tej grupy. Początkowo władzom 
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wojskowym odpowiadającym za obozy interno-

wania wydawało się, że organizacja życia 

religijnego internowanych żołnierzy ukraińskich 

nie będzie w Piotrkowie nastręczała żadnych 

trudności ze względu na istniejącą w mieście 

prawosławną parafię p. w. Wszystkich Świętych.  

Biskup diecezji grodzieńskiej i tymczasowy 

zwierzchnik Kościoła prawosławnego w Polsce, 

Włodzimierz Tichonicki wyraził w piśmie z dnia 

17 lutego 1921 roku zgodę na odprawianie na-

bożeństw dla internowanych żołnierzy ukraiń-

skich w miejscowej cerkwi [54]. Tymczasem już 

w marcu 1921 roku strona ukraińska wystąpiła 

do działu Budowlano-Kwaterunkowego Dowó-

dztwa Okręgu w Kielcach o udostępnienie przez 

władze wojskowe odpowiedniego pomieszczenia, 

w którym można by zorganizować kaplicę dla 

internowanych w Piotrkowie żołnierzy [55]. 

Komisja w skład której wszedł przedstawiciel 

instytucji, do której wniesione zostało podanie 

oraz przedstawiciele Magistratu piotrkowskiego, 

Dowództwa Obozu dla Internowanych, kierow-

nik Nadzorów i Dozorów Koszarowych oraz 

opiekun duchowy internowanych w Piotrkowie 

Ukraińców ksiądz Pawło Paszczewśkyj, zgodnie 

orzekła, że miejscowa cerkiew jest w stanie 

zaspokoić potrzeby religijne internowanych 

żołnierzy ukraińskich, w związku z czym 

urządzanie specjalnej kaplicy jest działaniem 

bezcelowym [56].  

Jak wynika z zachowanych dokumentów 

powodem wystąpienia internowanych żołnierzy 

z podaniem o urządzenie kaplicy związane było 

z niechętnym stosunkiem jaki przejawiał wobec 

internowanych proboszcz piotrkowskiej parafii 

ksiądz Andrzej Karpowicz.  

Znalazło to odzwierciedlenie także w oma-

wianym protokole, gdyż w punkcie czwartym 

Komisja zaleciła, by w razie niechęci miejsco-

wego proboszcza zwrócić się do władz admi-

nistracyjnych, aby te razem z księdzem Karpo-

wiczem oraz duchownym internowanych 

ukraińskich żołnierzy znaleźli jakiś kompromis 

w sprawie odprawiania nabożeństw [57]. 

W celu ostatecznego rozwiązania konfliktowej 

sprawy władze powiatowe ponaglone przez 

kieleckie Dowództwo Okręgu [58], poprosiły 

proboszcza Karpowicza o przybycie do Sta-

rostwa 28 kwietnia o godzinie 10 rano [59].  

Podczas spotkania ksiądz Karpowicz oświad-

czył, że nigdy nie miał nic przeciwko odprawianiu 

nabożeństw w piotrkowskiej cerkwi przez 

ukraińskich duchownych, czego dowodem miał 

być według proboszcza fakt, że wspólnie z 

księżmi ukraińskimi odprawiał już nabożeństwa 

dla internowanych żołnierzy oraz zezwolił na 

odprawienie specjalnego nabożeństwa w 

Niedzielę Palmową [60]. 

Według proboszcza piotrkowskiej parafii 

przyczyną konfliktu były próby podejmowane 

przez księdza Paszczewśkyja wprowadzania do 

nabożeństw «nowości», wobec czego ksiądz 

Karpowicz musiał odpowiednio zareagować 

zgodnie z listownym poleceniem, które otrzy-

mał od biskupa Włodzimierza [61]. 

Wydaję się, że omawiany konflikt spowo-

dowany został obawami biskupa Włodzimierza i 

samego księdza Karpowicza o zukrainizowanie 

piotrkowskiej cerkwi oraz wykorzystaniem przez 

władze znajdujących się w Piotrkowie Ukraiń-

ców do wprowadzenia, a właściwie «restytucji» 

w piotrkowskiej parafii obrządku greckiego 

[62]. Obawy te zostały ujawnione w liście 

biskupa Włodzimierza, na który w Starostwie 

powoływał się ksiądz Karpowicz. Biskup wska-

zując, że Cerkiew w Polsce przeżywa obecnie, 

w związku z poważnymi zmianami politycznymi 

na obszarze dawnego zaboru rosyjskiego, trudne 

chwile, polecił by wierni nie wnosili żadnych 

odrębnych praktyk do liturgii [63]. Słowa biskupa 

świadczą o tym, że duchowny ukraińskich 

żołnierzy używał w odprawianych nabożeństwach 

języka ukraińskiego, nie zaś wedle tradycji 

starocerkiewnosłowiańskiego.  

Szczególnie interesujący wydaje się również 

fakt, że władze Ministerstwa Spraw Wojskowych 

już 5 marca 1921 roku, a więc jeszcze przed 

konfliktem proboszcza Karpowicza z Ukraiń-

cami, nakazały urządzenie kaplicy dla interno-

wanych żołnierzy, w której nabożeństwa byłby 

odprawiane według obrządku greckiego [64]. 

Oznacza to, że wśród internowanych Ukraińców 

wyznawcy obrządku greckokatolickiego stanowili 

znaczną grupę. Zezwolenie na odprawianie 
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nabożeństw w piotrkowskiej cerkwi przez tą 

grupę oznaczałoby w praktyce jej wyznaniową 

utrakwizację, która mogła być pierwszym 

krokiem do likwidacji prawosławnej parafii w 

Piotrkowie, poważnie osłabionej wydarzeniami 

lat 1914–1920. 

Ostatecznie, choć władze zalecały interno-

wanym Ukraińcom korzystanie z piotrkowskiej 

świątyni, zezwoliły jednocześnie na utworzenie 

w dwóch pomieszczeniach lokalu przy ulicy 

Krakowskiej 13, który wynajmowało kilku inter-

nowanych żołnierzy, ukraińskiej kaplicy [65].  

Zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym 

kaplica miała otrzymać wyposażenie z dawnej 

cerkwi wojskowej 8 Pułku Strzelców Rosyjskich 

znajdującej się na piotrkowskim Zamku 

Królewskim [66]. W czasie urządzania kaplicy 

okazało się jednak, że cerkiewne utensylia 

znajdujące się na Zamku zniknęły w czasie 

likwidacji cerkwi wojskowej i remoncie gmachu 

zamkowego. W związku z tym Starostwo 

zażądało wyjaśnień od piotrkowskiej Komendy 

Policji, która odpowiadając na pismo ze Starostwa 

stwierdziła, że w czasie prac remontowych 

podkomisarz Bertel polecił przedstawicielowi 

miasta porozumieć się w sprawie sprzętu 

cerkiewnego z proboszczem parafii prawosławnej, 

u którego winien rzeczy te zdeponować do 

czasu dalszych rozporządzeń. Według piotrko-

wskiej Komendy obowiązek ten został dopełniony 

i o dalszych losach utensyliów policja nie 

posiada informacji [67]. Wobec tego Starostwo 

zwróciło się w tej sprawie do Komendy Placu w 

Piotrkowie, która jednak w stosownym piśmie 

stwierdziła, że budynku zamkowego nie zajmo-

wało po 1918 roku wojsko, ani też nie przepro-

wadzało jego remontu, więc Dowództwo 

Komendy nie posiada informacji o zaginionym 

sprzęcie. Jednocześnie Komenda Placu wysłała 

w tej sprawie list do proboszcza parafii 

Wszystkich Świętych [68]. W odpowiedzi 

ksiądz Karpowicz potwierdził jedynie, że odbył 

rozmowę z podkomisarzem Bertlem sugerując 

mu, iż sprzęt z dawnej cerkwi wojskowej 

powinien zostać przetransportowany do piotr-

kowskiej świątyni, czego jednak dotychczas 

władze miasta nie uczyniły [69]. Ostatecznie 

sprawa zaginionych utensyliów została 

wyjaśniona na początku czerwca po zwróceniu 

się dnia 4 czerwca Starostwa Powiatowego do 

Architekta Powiatowego odpowiedzialnego za 

remont Zamku Królewskiego. W odpowiedzi na 

pismo starosty, Architekt wyjaśnił, że sprzęt po-

cerkiewny znajduje się nadal na Zamku 

Królewskim i może zostać wydany Dowództwu 

obozu dla internowanych po uprzednim skontak-

towaniu się z nim [70]. 

W wyniku zaistniałego konfliktu pomiędzy 

księdzem Karpowiczem, a księdzem Paszczew-

śkyjem, ten ostatni zdecydował się opuścić 

Piotrków, przez co problem został zdaniem 

proboszcza piotrkowskiej parafii rozwiązany 

[71]. Całkowite uspokojenie sytuacji nastąpiło 

jednak dopiero po likwidacji obozu interno-

wanych i związanym z tym odpływem znacznej 

części weteranów URL. Wśród Ukraińców, 

którzy po zlikwidowaniu obozu pozostali w 

Piotrkowie dominowali wyznawcy prawosławia 

liczący 79 osób pozbawieni w dodatku ducho-

wych przywódców. Pozostałe 20 osób należało 

do Kościoła katolickiego z czego 9 do Kościoła 

według obrządku greckiego. O wyznaniu jednej 

osoby nie zachowały się natomiast żadne infor-

macje [72].  

O dobrych stosunkach jakie panowały po 

roku 1921 pomiędzy proboszczem parafii 

Wszystkich Świętych, a ukraińskimi parafianami 

świadczy chociażby fakt zatrudnienia przez 

księdza Karpowicza byłego żołnierza armii 

Petlury Aleksandra Kozłowa w charakterze 

kościelnego [73], a także mianowanie w marcu 

1937 roku innego z weteranów URL, Michała 

Jarockiego cerkiewnym psalmistą [74]. 

Organizacją życia ukraińskich emigrantów 

politycznych zajmował się utworzony 27 kwietnia 

1921 roku Ukraiński Centralny Komitet, którego 

struktury terenowe tworzone były w tych 

miejscach osiedlenia ukraińskiej diaspory, gdzie 

ilość członków towarzystwa liczyła minimum 

10 osób [75]. Według Emiliana Wiszki terenowy 

oddział UCK w Piotrkowie powstał najpóźniej 

w połowie lat dwudziestych, nie wiadomo 

jednak kto jako pierwszy pełnił funkcję jego 

kierownika. Pierwsze informacje o pełnomocniku 
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UCK na obszar Piotrkowa pochodzą z 1927 

roku, kiedy funkcję tę objął płk. Petro Czer-

nenko [76]. Ostatnie informacje o piotrkowskim 

oddziale Ukraińskiego Komitetu Centralnego 

pochodzą z połowy lat trzydziestych. W piśmie 

wystosowanym do Starostwa Powiatowego w 

Piotrkowie 24 października 1934 roku Zarząd 

Główny UCK zawiadomił starostę piotrkow-

skiego o powołaniu Denysa Czernyckiego na 

stanowisko Pełnomocnika UCK na miasto i 

powiat Piotrków [77]. W połowie roku 1935 

Czernyckiego na stanowisku zastąpił Ołeksan-

der Załucki [78]. Piotrkowski oddział UCK nie 

posiadał stałej siedziby mieszcząc się kolejno w 

mieszkaniach prywatnych mianowanych przez 

Zarząd Główny pełnomocników. W latach 

1934–1935 była to ulica Owocowa 8 [79], od 

roku 1935 zaś ul. Legionów 15 [80].  

Wraz z nasileniem się w drugiej połowie lat 

30-ych działalności terrorystycznej Organizacji 

Ukraińskich Nacjonalistów, polskie władze 

administracyjne przystąpiły do uważniejszej 

obserwacji środowisk ukraińskich. Działania te 

dotyczyły nie tylko obszarów, gdzie ukraińska 

mniejszość narodowa stanowiła znaczący odsetek 

procentowy ludności, ale także niewielkich 

skupisk ukraińskich na obszarze całego kraju. 

Szczególna uwaga zwrócona przez władze bez-

pieczeństwa na emigrantów ukraińskich za-

mieszkujących powiat piotrkowski wynikała ze 

stosunkowo bliskiej odległości Piotrkowa od 

granicy polsko-niemieckiej, co powodowało 

obawy o możliwość funkcjonowania na terenie 

powiatu punktów przerzutowych OUN do 

Rzeszy Niemieckiej.  

W piśmie skierowanym do starostów powia-

towych województwa łódzkiego 18 grudnia 

1934 roku, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

poprosiło o wszczęcie poszukiwań przysłanego 

do Polski studenta Uniwersytetu w Pradze Ome-

liana Hrabecia – członka wyszkolenia bojowego 

OUN [81]. W wyniku przeprowadzonego 

śledztwa, piotrkowska policja stwierdziła, że 

Hrabeć najprawdopodobniej nie przebywał i nie 

przebywa na terenie powiatu piotrkowskiego 

[82]. 10 dni później starosta piotrkowski otrzymał 

informację, że Omelian Hrabeć został areszto-

wany na terenie powiatu lubaczowskiego [83].  

Pomimo braku ujawnienia powiązań ukraiń-

skiej diaspory z Organizacją Ukraińskich Nacjo-

nalistów Urząd Wojewódzki w Łodzi nakazał 

jej dalszą obserwację, zwracając uwagę, że 

OUN stara się o opanowanie także ośrodków 

położonych daleko od dużych skupisk ukraiń-

skich. Wojewoda wskazywał również na fakt, że 

nieliczna mniejszość ukraińska zamieszkująca 

powiat piotrkowski, pomimo, że daleka jest od 

poglądów OUN może jednocześnie wspomagać 

Organizację w jej nielegalnej działalności [84].  

Działania prowadzone przez piotrkowskie 

Starostwo Powiatowe w sprawie powiązań 

weteranów armii URL z Organizacją Ukraiń-

skich Nacjonalistów wykazało, iż urodzony w 

1888 roku Michał Jarocki, choć nie brał czynnego 

udziału w życiu politycznym, utrzymywał na 

początku lat 30-ych kontakt z członkami 

Ukraińskiej Organizacji Wojskowej [85]. Naz-

wisko Jarockiego znalazło się również w kolejnym 

zestawieniu osób podejrzanych o przynależność, 

bądź sprzyjanie OUN [86]. Pod koniec lat 30-ych 

władze powiatowe odnotowały 7 osób narodo-

wości ukraińskiej, które głosiły nacjonalistyczne 

poglądy, z czego 1 osoba – Michał Hawryluk 

utrzymywała regularny kontakt z członkiem 

OUN Komarnickim, prenumerował nacjonalis-

tyczną prasę i ustosunkowywał się tak do 

państwa polskiego, jak i wszystkiego co polskie 

nieprzychylnie [87].  

Otwartym pozostaje pytanie dotyczące stopnia 

zasymilowania piotrkowskich Ukraińców pozo-

stających przez 19 lat z dala od zwartych 

skupisk mniejszości ukraińskiej. Robert Potocki 

uważa, że w miejscach gdzie ukraińskie wy-

chodźstwo polityczne tworzyło nieliczne wyizo-

lowane kolonie dochodziło do stopniowego 

wynarodowienia członków ukraińskiej społecz-

ności [88]. Wobec braku źródeł obrazujących tę 

kwestię trudno jednoznacznie stwierdzić czy 

proces ten zachodził wśród Ukraińców zamiesz-

kujących powiat piotrkowski. Podczas rejestracji 

dokonywanej w 1923 roku, szeregowy armii 

ukraińskiej Aleksander Kozłow zapisał w 

kwestionariuszu, jako jedyny z rejestrujących 

się ukraińskich żołnierzy spolszczoną wersję 

swojego nazwiska – Kozłowski [89]. Nie może 
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to jednak świadczyć o dokonanej asymilacji, 

zwłaszcza, że podczas ponownej rejestracji w 

roku 1924 Kozłow podał swoje nazwisko już w 

oryginalnym brzmieniu [90]. Wcześniejsze 

spolszczenie nazwiska najprawdopodobniej 

zostało dokonane celowo, by rozpatrujące podanie 

ukraińskiego petenta władze administracyjne 

rozpatrzyły je w przychylny sposób.  

Z pewnością procesy asymilacyjne musiały 

zachodzić w ukraińskiej społeczności powiatu i 

dotyczyły one w pierwszej kolejności tych 

dawnych obywateli URL, którzy mieszkali w 

rozproszeniu poza Piotrkowem oraz tych, którzy 

weszli w związki małżeńskie z Polakami wyz-

nania rzymskokatolickiego. Grupą podatną na 

asymilację była także z pewnością 11-osobowa 

grupa Ukraińców tegoż wyznania. Co również 

bardzo istotne na piotrkowskim cmentarzu pra-

wosławnym wśród zachowanych kilku grobów 

weteranów armii URL, rodziny zmarłych 

umieszczały inskrypcję w dwóch językach: 

ukraińskim i polskim, lub tylko w języku 

polskim, co potwierdzać może tezę o dużym 

stopniu asymilacji mniejszości ukraińskiej w 

Piotrkowie i powiecie piotrkowskim.  
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М. Л. Маєвський, Люблінський католицький університет, м. Люблін, Польща 

УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ЕМІГРАЦІЯ В ПЕТРКІВСЬКОМУ ПОВІТІ В 1920–1939 рр. 

Після підписання у 1921 році Ризького мирного договору на польських теренах опинилося 20 тисяч україн-

ських воїнів отамана Петлюри. Українські воїни були розміщені у таборах по всій Польщі. Одним із місць 

інтернування був Петрків Трибунальський, у якому в травні 1921 року перебувало 546 воїнів. Табори інтерну-

вання були ліквідовані в листопаді 1921 року. Звільнені з табору воїни повернулися в Радянську Україну, або 

виїхали до інших країн. Близько 100 ветеранів війни з Радянською Росією вирішили залишитися в Петркові. Як 

політичні емігранти опинилися перед необхідністю впорядкування щоденного життя. Найважливішим питан-

ням для емігрантів був пошук роботи та збереження своєї національної ідентичності.  

Ключові слова: українська еміграція; солдати; чужоземці.  

 

M. L. Mayevskiy, Catholic University of Lublin, Lublin, Poland 

UKRAINIAN POLITICAL EMIGRATION IN THE PIOTRKÓW TRYBUNALSKI DISTRICT IN 1920–1939 years 

After signing a peace treaty in the Riga in 1921 year, on the polish territory were 20 thousand ukrainian soldiers of 

the ataman Petlura. Ukrainian soldiers were put in camps to territory of the entire country. Piotrków Trybunalski was 

one of places of the internment, where in May 1921 year stayed 546 solidiers. The camp of the internment was 

liquidated in November 1921. Soldiers dismissed from the camp returned to Soviet Ukraine, or left to other country. 
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About 100 veterans war with Soviet Russia decided to stay in Piotrków. As political emigrants they stood up before the 

need to organize the daily living. The most important problems of emigrants was to find a job and keeping the own 

national awareness. 

Keywords: Ukrainian emigration; soliders; foreigners. 
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Мені довелося побувати на місці символічної «Козацької могили» в Александрові Куявському та поблизу 

двох поховань учасників визвольних змагань 1920-х рр. у на центральному цвинтарі в Торуні. Пощастило гор-

тати та зробити фото вмісту архівних течок колишніх петлюрівців, що мешкали у Петркові Трибуналь-

ському. Невідкладні щоденні справи не дозволили дати лад цим матеріалам, тому з великою приємністю 

розмістив дану статтю у збірнику. 

 

Професор Є. Сінкевич 
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ДМИТРО ПРОКОПОВИЧ ТРОЩИНСЬКИЙ (1749–1829) – 

ДЕРЖАВНИЙ ДІЯЧ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ, 

МЕЦЕНАТ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
 

 

У статті розглянуто життєвий шлях державного діяча Російської імперії, українця 

за походженням, Дмитра Трощинського. Досліджено його походження, родовід, державну 

службу за часів правління Катерини ІІ, Павла І та Олександра І. Висвітлено родинні зв’язки 

Д. Трощинського із сім’єю Гоголів. Обґрунтовується висновок про те, що своєю діяль-

ністю він сприяв пробудженню української культури та національної самосвідомості.  

Ключові слова: Дмитро Трощинський; генерал-прокурор; таємний радник; сенатор; 

меценат української культури. 

 

 

6 листопада 2015 р. виповнилося 266 років 

від Дня народження Дмитра Прокоповича 

Трощинського – великого державного діяча 

Російської імперії, українця за походженням, 

генерал-прокурора, голови Поштового прав-

ління, таємного радника, сенатора, мецената 

української культури. 

Виходець зі знатної української козацької 

сім’ї, молодий, талановитий, амбіційний чо-

ловік потрапив до Санкт-Петербурга і почав 

ревно служити імперії. У XVIII ст. така си-

туація повторювалася з багатьма нашими 

співвітчизниками. Але, служачи Російській 

імперії, вони водночас, мимоволі, не будучи 

байдужими до України, багато в чому сприяли 

в той важкий для нашої країни час пробу-

дженню національної самосвідомості, роз-

витку культури та науки. Одним із таких 

талановитих і шанованих у Російській ім-

перії та Україні діячів був Д. Трощинський.  

Його біографією цікавилися український 

письменник П. Куліш [10] і російський поет 

О. Пушкін [20]. Життєвий шлях вивчали до-

слідники української та російської історії, 

культури й права Н. Ейдельман [25], О. Звя-

гінцев [6–7], Ю. Манн [12], Г. Мельничук [13]. 

Дослідники М. Арошенко [1], С. Гупало [4], 

І. Золотуський [8] вивчають історію родин-

них зв’язків Д. Трощинського із сім’єю Гого-

лів. На основі праць цих дослідників автор 

статті ставить за мету висвітлити життєвий 

шлях, родинні зв’язки й державну службу ве-

ликого державного діяча Російської імперії 

та України Д. Трощинського. 

Народився Дмитро Прокопович 26 жовтня 

(за новим стилем – 6 листопада) 1749 р. в 

м. Глухів Чернігівської губернії в родині вій-

ськового писаря Прокопа Івановича Трощин-

ського. Дмитро Трощинський – нащадок сла-

ветного, здавна шанованого українського дво-

рянського роду, відомого в Запорозькій Січі 

ще з XVI ст. Його предки перебували в геть-

манському козацтві. Один із них – Степан – 

у 1704–1708 рр. був гадяцьким полковником 

і доводився племінником І. Мазепі. Інший – 

отаман Матвій Трощинський – був його зятем, 

за що згодом і постраждав. Петро І запідоз-

рив його в спільництві зі «зрадником» і по-

садив у в’язницю, де він і помер. Вдова Мат-

вія, залишившись з малолітнім сином Іваном, 

переїхала жити в Полтавську губернію. 

Іван Матвійович Трощинський, обзавівшись 

родиною, купив хутір у містечку Яреськи 

Миргородського повіту Полтавської губернії, 

де в нього народилося четверо синів. Один із 

них (у миру – Іван, а в церковних колах – 
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Амфілохій), присвятив себе релігії і став 

архімандритом у Києві, потім єпископом пе-

реяславським. Інший – Прокіп (батько май-

бутнього царедворця Дмитра Трощинського) – 

дослужився до звання військового товариша. 

За сімейною традицією Прокіп Іванович 

вирішив відправити своїх синів (Андрія, 

Юхима, Дем’яна і Дмитра) на Запорозьку Січ, 

але вона тоді вже доживала останні дні. Стар-

ший син Андрій повернувся додому і незаба-

ром одружився. Те саме зробили (крім Дмитра) 

й інші брати. Їхнє життя протікало скромно 

й непомітно. Інша доля була уготована мо-

лодшому братові – Дмитру [13]. 

Початкову освіту Дмитро Прокопович от-

римав вдома, за його власним зізнанням, «ро-

сійській грамоті» навчався в парафіяльного 

дячка. Після цього, завдяки протекції рідного 

дядька архімандрита Амфілохія був призна-

чений у Київську духовну академію. У юнацькі 

роки багато читав, займався самоосвітою, до 

того ж був від природи розумним і кмітли-

вим [12]. За спогадами Софії Василівни 

Капніст-Скалон: «Будучи бідним, дійшов він 

[Дмитро – авт.] майже пішки до Києва, щоб 

вчитися там у так званій тоді бурсі. Сам він 

говорив нам, що мав писати цілі дні для ін-

ших, за те тільки, щоб мати право займатися 

ввечері в бурсі при чужій сальній свічці» [21, 

с. 308–309].   

Під час російсько-турецької війни 1768–

1774 рр. Дмитро Прокопович брав участь у 

бойових діях і отримав звання флігель-

ад’ютанта капітанського рангу, у 1773 р. – 

звання полкового писаря. Наприкінці війни 

був відряджений у Молдову в розпорядження 

командувача окремого корпусу князя Ми-

коли Васильовича Рєпніна для виконання 

секретарських обов’язків. Перебував на цій 

посаді 13 років, доки М. Рєпнін був уповно-

важеним послом у Стамбулі [12]. Своєю пра-

цьовитістю Д. Трощинський швидко звернув 

на себе увагу князя, який не розлучався з 

ним усі ці роки [24]. Усе складалося для мо-

лодої людини дуже добре. 

Проте несподівано для всіх у 1781 р. 

Д. Трощинський через хворобу залишив вій-

ськову службу. Але на цивільному терені його 

чекала більш успішна кар’єра. Наступного 

року він потрапив у канцелярію головного 

директора пошт графа О. Безбородька і неза-

баром став одним із кращих його співробіт-

ників. 1784 р. Дмитро Прокопович став пра-

вителем дипломатичної канцелярії, а 12 люто-

го 1786 р. отримав звання колезького радника.  

Чергове піднесення Д. Трощинського роз-

почалося при Катерині ІІ. 1787 р. імпера-

триця проїжджала через Україну в супроводі 

О. Безбородька. Князь М. Рєпнін рекоменду-

вав графу Д. Трощинського як надійного й 

досвідченого чиновника. Подорож імпера-

триці стала «зорею щастя для Дмитра Прокопо-

вича» – його кар’єра стрімко пішла вгору [12]. 

У 1791 р., їдучи на переговори з турець-

кими уповноваженими в Ясси, О. Безбородько 

попросив дозволу, щоб за його відсутності 

про справи канцелярії доповідав імператриці 

особисто Д. Трощинський. 1793 р. Катерина ІІ 

призначила його своїм статс-секретарем і 

одночасно членом Головного поштового прав-

ління, а через три роки звела в чин дійсного 

статського радника [25]. До обов’язків Д. Тро-

щинського входило прийняття доповідей 

генерал-рекетмейстера, внутрішньої пошти 

та приватних прохань, які подавалися на ви-

сочайше ім’я, і підготовка по них щоденних 

доповідей Катерині ІІ [19]. У нагороду за су-

млінну працю імператриця в 1794 р. наказала 

підготувати указ про нагородження Д. Тро-

щинського орденом Св. Володимира ІІ сту-

пеня, пояснивши при цьому: «Я не звикла 

працювати з секретарем без зірки» [7].  

Одного разу (1796) Катерина II повіка-

вилася, скільки він має прибутку від свого 

скромного маєтку в Україні. «Ніскільки, – 

відповів Дмитро Прокопович. – Все віддаю 

рідним». Імператриця повеліла принести 

плани західних губерній імперії і мовила: 

«Вибирай, що хочеш». Д. Трощинський вка-

зав на містечко Кагарлик у Київській губернії. 

Але цього Катерині II здалося замало, і вона 

віддала йому все Кагарлицьке староство і 

Вербовецькі та Хремтявські землі в Поділь-

ській губернії [4].  
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Нагороди, отримані Д. Трощинським за 

його сумлінну працю, були цілком заслужені. 

Як писав біограф князя О. Безбородька Ми-

кола Григорович, «потрібно чимало зробити 

або зібрати безліч написаних ним указів, які 

зберігаються в державних архівах, всі вони 

своїм стилем, барвистістю викладу і лаконіз-

му можуть вважатися кращими роботами ді-

лового стилю періоду царювання Катерини, 

в цьому відношенні вони нічим не посту-

паються працям його начальника Безбо-

родька» [13]. 

На відміну від багатьох інших сановників, 

Дмитру Прокоповичу вдалося не тільки збе-

регти своє становище після сходження на 

престол Павла I, але й піднятися, отримати 

нові посади й нагороди. Д. Трощинський су-

проводжував нового імператора в Москву на 

коронацію і був призначений сенатором і при-

сутнім у Раді, влаштованій при виховному 

товаристві благородних дівиць [24]. У день 

вінчання на царство Павло І власноруч по-

клав на нього командорські знаки ордена Св. 

Анни І ступеня і потім майже щорічно удосто-

ював улюбленця новими нагородами, підви-

щеннями по службі та іншими знаками своєї 

уваги. За Павла І Дмитро Прокопович зберіг 

за собою посаду статс-секретаря і став одно-

часно головою Поштового правління [22, 

с. 1145]. За прикладом своєї матері Павло І 

щедро обдаровував його і матеріальними 

благами, «пожалував» 1 200 душ кріпосних 

селян, орден Св. Олександра Невського, Маль-

тійський командорський хрест Івана Єруса-

лимського, удостоїв генеральського чину 

таємного радника [13]. 

Однак службова діяльність чиновника не 

була безтурботною. Сімейна хроніка Трощин-

ського свідчить: «Одного разу, приїхавши до 

Сенату, Дмитро Прокопович побачив підпи-

саний государем указ про новий, вельми не-

щадний податок. Уявивши, яке невдоволення 

це викличе в Росії, Дмитро Прокопович не 

стримав своїх емоцій – розірвав указ і поїхав 

додому. Звелів складати цінності в карету і 

почав одягатися в далеку дорогу, чекаючи 

наказу вирушати на заслання до Сибіру. Однак 

такого наказу не було. Імператор викликав 

Трощинського до себе. Той знав, що нічого 

доброго в таких випадках від Павла очіку-

вати не доводиться. Хоч і блідий, він упевне-

ною ходою увійшов до кабінету імператора, 

пояснив причину свого вчинку. Павло заспо-

коївся і, обіймаючи його, зі сльозами на очах 

вимовив: «Дай Бог мені побільше таких 

людей!» [4]. 

Однак скоро після цього він потрапив в 

опалу. Чималу роль у кар’єрі Д. Трощинського 

того часу зіграла його близькість до О. Без-

бородька. Недарма саме в день смерті канц.-

лера 6 квітня 1799 р. Дмитра Прокоповича 

було звільнено з посади президента Пошто-

вого департаменту, а 14 жовтня 1800 р. – 

повністю зі служби. Дослідник Н. Ейдельман 

вважає, що Д. Трощинський брав участь у 

змові проти Павла І [25, с. 285, 287]. 

Новий зліт кар’єри Д. Трощинського при-

пав на правління наступного імператора. У 

ніч з 11 на 12 березня 1801 р. його викликали 

в палац, де він написав маніфест про схо-

дження на престол Олександра І, у якому 

імператор відрікався від політики Павла І й 

урочисто присягав «управлять богом нам вру-

ченный народ по законам и по сердцу в бозе 

почивающей августейшей бабки нашей госу-

дарыни императрицы Екатерины Великой» 

[11]. Олександр І повернув Д. Трощинському 

звання сенатора і посаду головного дирек-

тора пошт [8, с. 68]. Обійнявши цю посаду, 

він користувався правом особистої доповіді 

імператору. Це було винятком зі звичайних 

правил, оскільки після влаштування мініс-

терств пошту було включено до складу Міні-

стерства внутрішніх справ, яке очолив граф 

В. Кочубей [16].  

26 березня 1801 р. було скасовано стару 

Імператорську раду і замість неї створено 

нову Раду «важливіших державних справ», 

яка отримала назву Державної. Д. Трощин-

ський став одним із членів цієї Ради і го-

ловним начальником її канцелярії, зберігши 

за собою всі попередні посади [17]. 15 вересня 

цього року він отримав чин дійсного стат-

ського радника [6]. 
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Відтоді Д. Трощинський став довіреним і 

найбільш впливовим радником імператора. 

Про особливу довіру Олександра I до Д. Тро-

щинського свідчить той факт, що Дмитро 

Прокопович був одним із членів Негласного 

(Таємного) комітету (неофіційного дорадчого 

органу при імператорі, що підготував проекти 

організації міністерств, перетворення Сенату 

та інші реформи), до якого входили В. Ко-

чубей, Н. Новосильцев, П. Завадовський, А. Чар-

торийський та ін. За службу Олександр І по-

дарував Д. Трощинському діамантовий перс-

тень вартістю в 7 тис. крб (сума на ті часи 

величезна) [13]. 

Однак Дмитро Прокопович, вихований у 

старих традиціях, був переконаним прихиль-

ником усталених форм правління. На думку 

сучасників, його «відсталі поняття погано по-

годжувалися з напрямком нового царювання». 

Незабаром він був потіснений молодими при-

хильниками реформ, що складали Негласний 

комітет. 1802 р. Д. Трощинський подав на ім’я 

імператора записку, у якій різко виступив 

проти утворення в Росії міністерств. Тому 

Олександр І доволі швидко охолонув до нього.  

Після створення міністерств з 1802 до 1806 р. 

Д. Трощинський займав скромну посаду мі-

ністра наділів і продовжував керувати пош-

товим відомством. Прямий і різкий характер 

Дмитра Прокоповича став причиною як по-

чатку, так і закінчення його кар’єри. У 1803 р. 

він висловив незгоду з підвищенням А. Арак-

чеєва і 9 червня 1806 р. вийшов у відстав-

ку [16]. Його відставка змінила також поло-

ження пошти в складі Міністерства внут-

рішніх справ Росії: із Головного поштового 

правління її було перетворено на Поштовий 

департамент, а посаду головного поштдирек-

тора скасовано [3, с. 62–63]. 

Після відставки Д. Трощинський оселився 

у своєму полтавському маєтку Кибинці, у 

якому в колі родичів і друзів він провів вісім 

років. У цей час він листувався з видатним 

полководцем Михайлом Іларіоновичем Куту-

зовим, з яким познайомився в дні російсько-

турецької війни 1768–1774 рр. Потім часто 

вони зустрічалися в Києві, де М. Кутузов мав 

власний будинок і займав посаду київського 

генерал-губернатора. Зустрічалися вони також 

і в Кагарлику. Там Д. Трощинський керував 

будівництвом палацово-паркового комплек-

су [13]. 

1812 р. полтавське дворянство обрало 

Дмитра Прокоповича своїм предводителем, і 

за їхнім дорученням у 1814 р. він зустрічав 

імператора, який повертався з-за кордону 

[18, с. 91–92]. Олександр І знову «помітив» 

старого вельможу. Але Д. Трощинський не 

мав наміру довго затримуватися в столиці. 

Він збирався повернутися на рідну Полтав-

щину. І тут послідувало високе призначення, 

якого він не очікував, але від якого не міг 

відмовитися. 30 серпня 1814 р. Дмитра Про-

коповича призначили міністром юстиції Ро-

сійської імперії і генерал-прокурором [4]. На 

цій посаді він знову почав виявляти колишнє 

завзяття і старанність у справах, йому дове-

лося працювати багато й напружено, розби-

раючи справи, які накопичилися за роки 

війни. Коли його запитували про роботу, він 

тільки зітхав: «Без відпочинку сиджу за спра-

вами по своєму департаменту, про який можна 

сказати вслід за Давидом: це море велике й 

просторе, в ньому ж гадів несть числа!» [6].  

На посаді генерал-прокурора Дмитро Про-

копович продовжував залишатись таким же 

непримиренним противником реформ, що 

особливо проявилося під час обговорення в 

Державній раді 1815 р. проекту Громадян-

ського уложення, представленого Комісією 

складання законів. Д. Трощинський вважав 

його лише «зіпсованим перекладом кодексу 

Наполеона» [14, с. 45–46]. Цей проект, зреш-

тою, повернули Комісії. Д. Трощинський був 

цілком задоволений здобутою ним перемогою. 

В одному зі своїх листів він підкреслив, що 

його «вдала боротьба з проектом привела в 

захоплення не тільки публіку, але навіть і 

двір». Цьогоріч ним було видано книгу «О 

неудобствах, происходящих от государствен-

ного управления в форме единоличной» [23].  

Один із перших біографів генерал-проку-

рора І. Іванов писав про нього: «Трощинский 

хотя и не получил классического образования, 
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но, имея светлый ум, наблюдательность, сам 

себя образовал в школе практических дело-

вых упражнений, так что его проекты, мнения, 

министерские бумаги носят на себе отпеча-

ток ясного понимания предмета, строгой 

отчетливости в изложении и, наконец, в них 

всегда преобладает практическая сторона от-

носительно приведения в исполнение пред-

полагаемого, которая приобретается только 

долговременным упражнением в делах. Он, 

как известно, много писал проектов по раз-

ным предметам, подавая замечательные мне-

ния» [5, с. 127].  

Напружена праця погано позначилася на 

здоров’ї міністра. Остаточно його виснажила 

важка втрата – смерть єдиної дочки княгині 

Надії Хілкової, яка померла в 1817 р., зали-

шивши йому єдину онуку дванадцяти років 

[21, с. 318]. Це й послужило основною причи-

ною відставки Дмитра Прокоповича. 25 серп-

ня 1817 р. він вийшов у відставку з пенсією в 

10 тис. крб. П’ять років він жив у Санкт-

Петербурзі, а потім переїхав у свій улюбле-

ний полтавський маєток Кибинці, перетворив-

ши його на своєрідне «культурне гніздо» [6]. 

У Кибинцях бував цвіт вищого столич-

ного суспільства – генерали, графи Бутурлін, 

Бібіков, декабристи брати Муравйови-Апос-

толи, М. Бестужев-Рюмін та ін., часто гостю-

вала мати Миколи Васильовича Гоголя – Ма-

рія Іванівна Косяровська [13]. 

Спорідненість Д. Трощинського з родиною 

Гоголів велася по жіночій лінії. Рідна тітка 

Марії Іванівни – Анна Матвіївна Косяров-

ська – була одружена з братом Дмитра Про-

коповича – Андрієм [12]. Батько Миколи Го-

голя – Василь Опанасович – працював у 

Д. Трощинського управителем і завідував 

його домашнім театром, на сцені якого від-

бувалися постановки його творів. У ролях, 

крім інших акторів-аматорів, грали дружина 

та син Микола. За добру службу Василь от-

римав приміщення у флігелі особняка в Ки-

бинцях. 

Розуміючи, що життя підходить до кінця, 

Дмитро Прокопович щедро дарував нажите 

тридцятирічною службою добро родичам і 

щорічно утримував у навчальних закладах не 

менше як десять стипендіатів. Неоціненну 

допомогу надав він Миколі Гоголю. Майбутній 

автор «Ревізора» і «Мертвих душ» завдяки 

йому зміг отримати освіту і зробив перші кро-

ки по службі. Дмитро Прокопович щорічно 

сплачував за навчання Миколи в Ніжинській 

гімназії 1 200 крб сріблом [4]. 

Біограф родини Гоголів М. Арошенко при-

пускає, що справжнім батьком Миколи Васи-

льовича був Д. Трощинський. Для доказу своєї 

версії він наводить таку історію. 1806 р., пе-

ребуваючи в опалі, Дмитро Прокопович з’явив-

ся в Кибинцях. Коли Марія завагітніла в 14 ро-

ків, Д. Трощинському вже було 59. Ось і до-

велося відправляти її народжувати до давнього 

друга – військового лікаря Михайла Трахи-

мовського у Великі Сорочинці. Існувала навіть 

легенда «прикриття», що М. Гоголь народився 

в дорозі. У ті часи діяв суворий закон Петра 

I: усіх позашлюбних дітей позбавляти дво-

рянського звання, записувати в солдати, се-

ляни або художники. Дмитро Прокопович 

досконало знав закони Російської держави, а 

також лазівки в цих законах. Тому для «юри-

дичного» підтвердження дворянського похо-

дження свого позашлюбного сина він віддав 

його «на усиновлення» своїм бідним родичам. 

І тут Дмитро Прокопович підстрахувався двічі. 

Доручив своєму управителю Василю Янов-

ському терміново одружитися з Марією і дав 

у придане величезну суму – 40 тис. крб. А 

коли народився Микола, його записали мо-

лодшим на два роки. Тому він за шкільними 

документами Полтави народився 1811 р., а 

Марії тоді вже виповнилося 17 років. Усе за-

конно [1]. Звісно, ця версія є лише припу-

щенням автора, але, як і будь-які інші, вона 

має право на існування. 

Д. Трощинський належав до числа найба-

гатших людей України. У нього було близько 

70 тис. десятин землі, великі володіння на 

Полтавщині, Київщині, Поділлі і Воронезь-

кій губернії, понад 6 тис. кріпаків, будинки в 

Санкт-Петербурзі та Києві, рухомість вар-

тістю 1 млн крб сріблом [12].  

Д. Трощинський був шанувальником ук-

раїнської старовини, другом і покровителем 
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багатьох українських літераторів, художників, 

композиторів, науковців, у тому числі В. Кап-

ніста, П. Коропчевського, Я. Маркевича, В. Ло-

миковського, В. Гоголя, В. Боровиковського, 

А. Веделя. Був одним із ініціаторів першого 

видання «Енеїди» І. Котляревського в 1798 р. 

Утримував за власні кошти виховний заклад 

для дітей незаможних дворян у Полтаві. Свій 

маєток у Кагарлику перетворив на значний 

осередок української культури. Тут зберіга-

лася унікальна бібліотека, у якій нарахову-

валося понад 20 тис. книг і яку було роз-

продано після його смерті, картинна галерея, 

колекція зброї і табакерок, старовинних мо-

нет і медалей, утримувався оркестр, діяв до-

машній театр [2, с. 71]. П. Куліш назвав цей 

маєток «Українськими Афінами» [10, с. 20]. 

М. Цертелєв присвятив Д. Трощинському 

«Опыт собрания старинных малороссийских 

песней» (СПб., 1819), а Я. Маркевич – книгу 

«Записки о Малороссии, ее жителях и про-

изведениях» (СПб., 1798) [12]. 

Ще сто років тому про маєток Трощин-

ських у Кагарлику ходили легенди. Розкіш-

ний палац і парк навколо нього порівнювали 

з Софіївським парком: дерева з усіх кінців 

Європи та Азії, озерце «Океан і материк», 

десятки скульптур, доглянуті алеї. На тери-

торії Кагарлика Дмитро Прокопович відно-

вив давню Святотроїцьку церкву (до наших 

днів не збереглася), вівтарний образ «Таємної 

вечері», для якої написав В. Боровиковський. 

Розбив парк площею 23 160 десятин, побу-

дував триповерховий палац, прикрашений 

трикутним портиком і колонадою – усе в 

стилі класицизму. Паркові алеї прикрашали 

копії зі знаменитих римських і грецьких 

скульптур – усього близько сорока. Від усієї 

цієї розкоші до наших днів дійшло небагато: 

голова римського воїна, скульптура юного 

Діоніса і кілька фрагментів мармурових ба-

рельєфів, що сьогодні зберігаються в Кагар-

лицькому краєзнавчому музеї. 

У часи, коли в маєтку лунали голоси гос-

подарів і гостей, його зали прикрашали копії 

творів європейських художників, серед яких 

були Рубенс і Мікеланджело. Траплялися тут 

і оригінали – зокрема, картини відомого ху-

дожника В. Боровиковського. Петербурзький 

художник, родом із Миргорода, мінімум 

двічі писав господаря будинку. Один із цих 

портретів нині зберігається в Третьяковській 

галереї, інший – у Державному російському 

музеї в Санкт-Петербурзі. На жаль, ні палацу, 

ні розкішного парку нинішні відвідувачі Ка-

гарлика вже не знайдуть. Від маєтку залиши-

лися тільки ворота. За ними – стадіон (на 

місці зруйнованого в 1944 р. палацу) [15]. 

Нащадки Д. Трощинського збанкрутіли і 

продали маєток земельному банку. Пізніше 

його придбав військовий діяч Михайло Іва-

нович Чертков. 1881 р. він пішов у відставку 

й оселився в Кагарлику, куди запросив поль-

ського садівника Бернхарда для капітальної 

реконструкції парку [9]. 

Біографією Д. Трощинського цікавився 

О. Пушкін. У своєму щоденнику за 1834 р. 

він записав одну з історій про нього [20, 

с. 562–563]. На думку дослідника Б. Модза-

левського, з яким погоджується також істо-

рик Н. Ейдельман, саме М. Гоголь став для 

О. Пушкіна джерелом інформації про Д. Тро-

щинського [25, с. 285]. В юності Микола 

Васильович часто бував у будинку відстав-

ного вельможі. Розмови з О. Пушкіним від-

бувалися в 1834 р., у період, коли поет за-

глибився у вивчення історії. Зокрема, він 

збирав відомості про події 1801 р., пов’язані 

зі вбивством імператора Павла I. За мате-

ріалами щоденника О. Пушкіна, Д. Трощин-

ський мав безпосереднє відношення до подій 

11 березня, він брав участь у нарадах змов-

ників – царевбивць, ним було складено 

маніфест про вступ на престол нового ім-

ператора Олександра I [20, с. 562–563]. Імо-

вірно, ця близькість до вбивства Павла I, яка 

звільнила престол для Олександра I, зіграла 

свою роль у новому піднесенні Дмитра Про-

коповича. Тоді він став головним директо-

ром пошт, міністром юстиції, але незабаром 

відбулося чергове падіння його кар’єри, коли 

імператор-син, зрештою, віддалив від себе 

вбивць імператора-батька [8, с. 68]. 
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Незадовго до смерті, у 1829 р., Д. Тро-

щинський написав у листі до свого давнього 

приятеля М. Бантиш-Каменського: «Бачу, що 

боротьба життя мого зі смертю скоро скін-

читься, бо останній служить надійною поміч-

ницею моя старість». Д. Трощинський помер 

26 лютого 1829 р. Похований у селі Кибинці 

Миргородського повіту Полтавської губернії [7]. 

Отже, Дмитро Прокопович Трощинський – 

один із небагатьох вихідців із України, що 

досягли вищих ешелонів влади в Російській 

імперії завдяки праці та наполегливості, чес-

ному служінню високим ідеалам. Розпочав-

ши кар’єру рядовим канцеляристом у Мало-

російської колегії, Д. Трощинський дослу-

жився до вищих державних посад, був кава-

лером багатьох орденів. Упродовж правління 

трьох імператорів – Катерини ІІ, Павла І і 

Олександра І – він був наближеним до трону 

і не осоромив свого імені в найважчі часи. 

Сучасники називали його «бичем справедли-

вості й покровителем бідних». Служачи Ро-

сійській імперії, він, не будучи водночас 

байдужим до України, багато в чому сприяв 

пробудженню національної самосвідомості, 

розвитку культури та науки. Завдяки Дмитру 

Трощинському Микола Гоголь став відомий 

світові. Рід Трощинських внесений до родо-

відної книги Полтавської губернії. 
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И. С. Миронова, Черноморский государственный университет имени Петра Могилы, г. Николаев, Украина 

ДМИТРИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ ТРОЩИНСКИЙ (1749–1829) – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, МЕЦЕНАТ УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В статье рассмотрены жизненный путь государственного деятеля Российской империи, украинца по про-

исхождению, Дмитрия Трощинского. Исследованы его происхождение, родословная, государственная служба 

во времена правления Екатерины II, Павла I и Александра I. Освещены семейные связи Д. Трощинского с семьей 

Гоголів. Обосновывается вывод о том, что своей деятельностью он способствовал пробуждению украинской 

культуры и национального самосознания. 

Ключевые слова: Дмитрий Трощинский; генерал-прокурор; тайный советник; сенатор; меценат украин-

ской культуры. 

 

І. S. Mironova, Petro Mohyla Black Sea State University, Nikolaev, Ukraine 

DMITRY PROKOFIEVICH TROSHCHINSKY (1749–1829) – A STATESMAN OF THE RUSSIAN EMPIRE 

AND A PATRON OF UKRAINIAN CULTURE 

The article describes the life of the great statesman of the Russian Empire, hwo had Ukrainian origin, the general 

procurator, chairman of the Postal Board, Privy Councillor, Senator, patron of  Ukrainian culture, the owner of a 

home theater Dmitry Prokofyevich Troshchinsky. The questions of  his origin, ancestry, public service, the ups and 

downs in his career during  the reign of three imperators – Catherine II, Paul I and Alexander I are examined. 

The author pays his attention to the quastions of Troshchinsky’ home education, youth years of his life, military 

service during the Russin-Turkish War of 1768–1774., as well as official and friendly relations with famous political, 

military and cultural figures of the Russian Empire – prince Mikhail Repnin, earl A. Bezborodko commander Mikhail 

Kutuzov, decembrists brothers Ants-Apostles, M. Bestuzhev-Rumin and others. 

The article highlights the way of receiving by Troshchinsky the high state awards for his faithful service on the 

Russian Empire, the author suggestes the probability of his involvement in the conspiracy against the Emperor Paul I, 

highlights the last years of Troshchinsky in the estate Kybyntsi. A special place is given to the family ties of 

Troshchinsky with the M. Gogol family, his participation in the life of the famous ukrainian writer. 

Considerable attention the author focuses on the role of the public figure in the development of Ukrainian science 

and culture, creating a home theater and building a park culture in his estate in Kaharlyk. The article substantiates the 

conclusion that D. Troshchinsky by his activities in Ukraine contributed awakening Ukrainian national consciousness. 

Keywords: Dmitry Troshchinsky; general procurator; a privy councilor; senator; philanthropist of Ukrainian 

culture; Nikolai Gogol; Kibintsy; Kagarlyk park. 
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ВНЕСОК ХУДОЖНИКІВ ПОЛЬСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ 

В РОЗВИТОК ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

НА ТЕРЕНАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 
 

 

Здійснено аналіз історіографії проблеми. Зазначено, що художники – вихідці з поль-

ських теренів здійснили помітний внесок у розвиток образотворчого мистецтва в Хер-

сонській губернії. Установлено, що Одеса була свого роду центром мистецького життя 

регіону. Проаналізовано ключові віхи життя художників: М. Скадовського, Р. Хойнаць-

кого, С. Хлєбовського, С. Олесевича. Автор дійшов висновку, що проблема внеску ху-

дожників – вихідців із польських земель у культурний розвиток Півдня України ще очікує 

на свого дослідника. Ця тематика може стати складовою частиною дослідницького 

проекту – історія полонії Півдня України.  

Ключові слова: художник; Херсонська губернія; М. Скадовський; Р. Хойнацький; С. Хлє-

бовський; С. Олесевич. 

 

 

Загальновідомо, що на прикордонні фор-

мування етносів відбувається «дифузія» – 

свого роду вкраплення певної частини пред-

ставників одного етносу в середовище іншого 

і навпаки. Тому коли поглянути на сучасні 

кордони європейських держав, то можна 

виявити, що за межами території тієї чи 

іншої країни проживають представники, які 

співвідносять себе з нею. Так, польська мен-

шина є органічною частиною сусідніх Литви, 

Білорусі, України, Словаччини та Чехії. У 

свою чергу, представники цих народів є гро-

мадянами Республіки Польща. Політична й 

економічна ситуація, конфесійна приналеж-

ність, історична спадщина – обумовлювали 

особливості співіснування народів на пору-

біжжі культур. Останнім часом ця пробле-

матика достатньо ретельно досліджувалася 

за ініціативи професорів Єжи Матерніцького 

і Леоніда Зашкільняка під час низки органі-

зованих ними конференцій на тему «Багато-

культурне середовище Львова», а також 

«Історія – ментальність – ідентичність» [1–5]. 

Не випала вона з поля розу істориків і на 

рівні публікації статей та монографій [6–7].  

Якщо тісна взаємодія українців та поляків 

по лінії етнічного розмежування достатньо 

вивчена, то аналогічні процеси на більш від-

далених теренах ще чекають на свого дослід-

ника. До таких регіонів можемо сміливо від-

нести Південну Україну, де польська етнічна 

присутність була виразною в ХІХ ст. [8]. 

Учасників Листопадового та Січневого пов-

стань царизм активно переселяв до Сибіру та 

в райони Північного Причорномор’я. Окрім 

того, вихідці з польських теренів, приваблені 

пільгами, охоче переселялися на малозаселені 

степові території [9]. Про достатньо велику 

кількість поляків у Херсоні, Миколаєві та 

Одесі свідчить наявність там костелів, де 

служба велася польською мовою. Землевлас-

ники, архітектори, художники, науковці, ін-

женери та представники інших професій – 

ось далеко неповний перелік тих занять якими 

займалися поляки. На початку ХХ ст. в Одесі 

виходило декілька газет польською мовою.  

У цій статті ми маємо на меті підняти 

питання про внесок вихідців із польських 

земель у розвиток образотворчого мистецтва 

на теренах Херсонської губернії. Зазначимо, 

що своєрідним центром малярства став не 

губернський центр, а Одеса. Цій обставині є 

пояснення. На кінець ХІХ ст. Одеса значно 
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переважала Херсон і Миколаїв за чисельністю 

населення. У місті функціонував університет. 

Одеса стала центром міжнародної торгівлі, 

активно розвивалася банківська та лихвар-

ська справа. Місто розбудовувалося. Усе це 

стимулювало попит на предмети образотвор-

чого мистецтва.  

Митці – вихідці з польських теренів впи-

салися в колорит портового міста. Серед них 

був відомий художник Ромуальд Хойнаць-

кий – релігійний живописець і портретист. 

Він народився у Варшаві. Уроки живопису 

брав в Александра Кокунара, а згодом про-

довжив навчання в Римі. З 1850 р. у зв’язку з 

погіршенням стану здоров’я художник пере-

брався з Варшави до Одеси. Він був серед 

засновників Одеського товариства вишуканих 

мистецтв (1865). Став відомим полотнами 

«Ян Гус захищає своє вчення», «Іспанська 

танцівниця», «Мадонна». Митець також роз-

писував костел Успіння Пресвятої Богородиці.  

Учнем Ромуальда Хойнацького був Ста-

ніслав Хлєбовський, який продовжив навчання 

в Санкт-Петербурзі в Академії художеств 

(1853–1856), стажувався в Італії, Франції, 

Бельгії та Німеччині. На 1864–1876 рр. при-

падає його проживання в Османській імперії. 

Він залишив по собі картини «Турецькі сул-

тани», «Вулиця в Стамбулі», «Невольничий 

ринок», «Арабські наїзники», «Битва при 

Варні» та інші. Похований художник на Ра-

ковицькому цвинтарі в Кракові. 

Олесевич Сигізмунд Станіславович – жи-

вописець та графік, поселився в Одесі в 1898 р. 

Він був учнем відомих художників К. Кос-

танді та А. Остроменського. Дебютував у 

1907 р. як художник оформленням збірки 

молодих одеських письменників «Ofiary życia». 

У 1909 р. закінчив комерційне училище 

Г. Файга. Влітку 1910 р. на виставці поль-

ських художників, що проходила на Ланже-

ронівській, у приміщенні товариства «Огніско» 

представив роботи «Бальне», «Шопен» і 

«Сніг».  

На 1910–1916 рр. припадає паризький пе-

ріод його творчості. Виставляв свої картини 

на Осінньому салоні (1913), Салоні незалеж-

них (1914) та Одеській весняній виставці 

(1914). Представив свої 18 картин на виставці 

художників-авангардистів. Упродовж 1917–

1919 рр. триває співпраця С. Олесевича з 

популярним сатиричним журналом «Бомба». 

Час від часу публікувалися його малюнки в 

сатиричних журналах «Стріли» (1917) і 

«Яблучко» (1918). У 1920 р. художник знову 

виїхав до Парижа. 

Незалежно від наявних досліджень зму-

шені констатувати, що як українські, так і 

польські краєзнавці та історики ще не до-

статньо уваги приділили митецькій спадщині 

та життєвому шляху художників – вихідців 

із польських теренів. 

Більш дослідженою постаттю є Микола 

Львович Скадовський. Зокрема, його твор-

чості та колізіям життя присвячено каталоги 

виставок, що відбулися в Херсоні в 1972 та 

1996 рр., а також замітка місцевого крає-

знавця С. Дяченка [10–11]. У контексті загаль-

ного родоводу родини Скадовських приділила 

свою увагу постаті Миколи Львовича дослід-

ниця, професор Московського університету 

М. Строганова [12]. У кандидатській дисер-

тації І. Чорноіваненко, захищеній у поточ-

ному році, є спеціальний розділ, присвячений 

творчості художника [13]. Дисертант систе-

матизувала наявні відомості, зібрані поперед-

никами про життя та творчість художника. 

Звертаємо увагу на неточність, яку авторка 

запозичила з однієї з публікацій поперед-

ників. Ведучи мову про одного з нащадків 

великого роду Скадовських – Бориса Євгено-

вича Скадовського (1921–2011), вона подає 

ініціали Б. С. Скадовський. Шкода, що вслід 

за М. Строгановою І. Чорноіваненко знехту-

вала можливістю ввести до наукового обігу 

матеріали, виявлені професором Т. Срогошем 

в архіві м. Лодзь. Вони свідчать про єврей-

ське коріння родини Скадовських, що дещо 

торпедує твердження М. Строганової про 

шляхетне походження родини. 

М. Скадовський закінчив у 1865 р. Одеську 

Рішельєвську гімназію, а згодом, навчаючись 

в Московському університеті, паралельно 

закінчив Московське училище живопису. 
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Далі було навчання в Дюссельдорфській ака-

демії витончених мистецтв. Значний вплив 

на нього справили відвідини Риму, Падуї, 

Флоренції та Відня. Після повернення на 

батьківщину на перших порах (1875–1879) 

він облаштував майстерню у своєму маєтку в 

Білозерці поблизу Херсона. У різний час у 

нього гостювали митці: Геннадій Ладижен-

ський, Микола Кузнецов, Руфін Судковський, 

композитор Петро Чайковський, біолог Й. Па-

чоський, історик Яворницький, громадський 

діяч О. Русов із дружиною Софією. Згодом 

художник перебрався до Одеси (1879–1892), 

але не переставав навідуватися на свою малу 

батьківщину. В Одесі відбувся розквіт ху-

дожника, пов’язаний зі створенням найбільш 

відомих творів, активною участю у виставках. 

У 1883 р. його картину «Відкриття полю-

вання» було представлено на міжнародній 

художній виставці в Мюнхені, а за полотно 

«Безпритульні» він отримав премію Това-

риства заохочення художників. У 1884 р. на 

академічній виставці кращою картиною було 

визнано «Полювання його величності». Як 

художник, М. Скадовський здобув визнання 

ще за життя, його твори відрізнялися актуаль-

ним соціальним забарвленням, найкращі з 

них увійшли до відомих музейних колекцій, 

у тому числі Третьяковської галереї та Дер-

жавного історичного музею в Москві, Хер-

сонського художнього музею імені Шовку-

ненка. Вершиною громадської діяльності 

М. Скадовського стало заснування в Одесі 

Товариства південноросійських художників 

(1890). У 1972 р. в Херсоні було проведено 

виставку картин М. Скадовського, присвячену 

125-й річниці від його дня народження.   

Підсумовуючи, зазначимо, що творчість 

та життєвий шлях художників, родове коріння 

яких сягає польських теренів, потребує ще 

додаткового вивчення. Водночас наявна вже 

інформація дає підстави твердити про знач-

ний їхній внесок у розвиток образотворчого 

мистецтва, що розвивалося в Херсонській 

губернії. 
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Я. Мокляк, Ягеллонский университет, г. Краков, Польша  

ВКЛАД ХУДОЖНИКОВ ПОЛЬСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В РАЗВИТИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ 

Осуществлен анализ историографии проблемы. Отмечено, что художники – выходцы с польских земель 

осуществили заметный вклад в развитие изобразительного искусства в Херсонской губернии. Пришли к мысли, 

что Одесса была своего рода центром творческой жизни региона. Проанализированы ключевые этапы жизни 

художников: Н. Скадовского, Р. Хойнацкого, С. Хлебовского, С. Олесевича. Автор пришел к заключению, что 

проблема вклада художников польского происхождения в культурное развитие Юга Украины еще ждет на 

своего исследователя. Эта тематика может стать составляющей частью исследовательского проекта – 

история полонии Юга Украины. 

Ключевые слова: художник; Херсонская губерния; Н. Скадовский; Р. Хойнацкий; С. Хлебовский; С. Олесевич. 

 

J. Moklak, Jagiellonian University, Krakov, Poland  

THE CONTRIBUTION MADE BY ARTISTS OF POLISH DESCENT TO THE DEVELOPMENT OF THE 

VISUAL ARTS IN THE KHERSON PROVINCE 

This work performs an analysis of the historiography of this issue, noting that artists with Polish roots made a 

notable contribution to the development of representational art in Kherson province. They came to believe that Odesa 

was in some way the center of the region’s creative life. The key periods in the lives of artists Nikolai Skadovsky, 

Romuald Khoinatsky, Stanislav Khlebovsky, and Sigismund Olesevich are thoroughly analyzed.  The author reaches the 

conclusion that the topic of the contribution made by artists of Polish descent to the cultural development of Southern 

Ukraine is still waiting to be satisfactorily explored by scholars. This topic could constitute a significant component of 

the larger project of research into the history of Polonia in Southern Ukraine. 

Keywords: artist; Kherson province; Nikolai Skadovsky; Romuald Khoinatsky; Stanislav Khlebovsky; Sigismund 
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СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ’ЄДНАНОЇ СОЦІАЛ-

ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ (1990–1993) 
 

 

Досліджено історію створення, становлення та основні етапи діяльності однієї з 

перших соціал-демократичних структур, що з’явилися в Україні в перші роки незалеж-

ності – Об’єднаної соціал-демократичної партії України (ОСДПУ). Незважаючи на високий 

авторитет соціал-демократичної ідеології у світі, її популярність у більшості євро-

пейських держав, відзначається незначний інтерес вітчизняних істориків до вивчення 

соціал-демократичного руху України загалом й ОСДПУ зокрема. Акцентується увага на 

здатності українських есдеків знаходити порозуміння задля досягнення своїх головних 

цілей. 

Ключові слова: Об’єднана соціал-демократична партія України; Соціал-демокра-

тична партія України; національно-державне будівництво; консолідація. 

 

 

Досить актуальними сьогодні для України 

є реформування системи влади, розбудова 

громадянського суспільства, приєднання до 

євроатлантичної спільноти. Досвід соціал-де-

мократів Європи може бути далеко не зай-

вим, оскільки вони були і залишаються однією 

з провідних політичних сил Старого світу. 

При цьому діяльність окремої партії чи 

цілого руху, що зародились і розвивались в 

унісон із процесом національного державо-

творення, запозичуючи досвід європейських 

колег, викликає певний дослідницький інтерес. 

Перші вітчизняні ліві партії, котрі утвори-

лись на світанку незалежності, не є винятком. 

Історія їхнього виникнення, становлення, 

форми й методи політичної дії, програмно-

теоретичні пошуки, усвідомлення себе відпо-

відальною політичною силою, що проявля-

ється через критику іншими політичними 

одиницями та самокритику, стали віддзерка-

ленням тих процесів, котрі мали місце в 

суспільно-політичному бутті держави. 

Вивчення процесів їхнього утворення та 

діяльності є не надто широко представленим 

у сучасній українській історіографії. Лише 

окремі фрагментарні статті частково розкри-

вають цю проблематику. 

Настання епохи плюралізму в СРСР, 

поява великої кількості різноманітних спілок, 

гуртків, клубів, що сповідували ліберальні та 

соціал-демократичні принципи розвитку сус-

пільства, поширення в Союзних республіках 

самостійницьких настроїв спонукало до утво-

рення в них одного з атрибутів незалежної 

держави – власних політичних партій. 

Після виникнення в Україні Народного 

Руху за перебудову цей процес значно акти-

візувався. Розвиток подій у соціал-демокра-

тичному середовищі не був винятком. Про-

вівши необхідні підготовчі роботи, соціал-

демократи вирішили створити свою партію 

під назвою Об’єднана соціал-демократична 

партія України (ОСДПУ). Установчий з’їзд 

ОСДПУ розпочав роботу 25 травня 1990 р. в 

Києві в приміщенні бібліотеки Політехніч-

ного інституту. Його відкрив голова оргкомі-

тету А. Носенко [9, с. 38–43]. 

Розходження позицій, що мали місце на-

передодні, під час проведення конференції 

«Перспективи розвитку соціал-демократії в 

Україні», розгорілись на з’їзді з новою силою. 

У результаті соціал-демократи – «модерністи» 

(«праві»), покинули приміщення, а Установ-
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чий з’їзд ОСДПУ припинив роботу, оскільки 

не виконав свого завдання. Розділившись на 

дві групи, делегати наприкінці дня 27 травня 

продовжили роботу окремо. 58 [21] «правих» 

есдеків (у протоколі з’їзду вказується число 

59) з 86 учасників спільного з’їзду, (пере-

важно представники Києва, Львова, Харкова, 

Донецька, Ялти), провели Установчий з’їзд 

своєї партії, назвавши її Соціал-демократична 

партія України (СДПУ). Представники ж 

«лівого» крила, організувавши того ж 27 трав-

ня власний Установчий з’їзд, проголосили 

утворення Об’єднаної соціал-демократичної 

партії України (ОСДПУ). Згідно з протоко-

лом, його учасниками були 32 делегати з 

правом вирішального голосу та кілька гостей 

із правом спостерігачів або правом дорадчого 

голосу [13]. Хоча звучали думки, що рішення 

про створення ОСДПУ не має чинності через 

відсутність кворуму (адже все таки 58 з 

86 делегатів з правом вирішального голосу 

стали членами СДПУ), з’їзд пройшов досить 

успішно. Було прийнято за основу Деклара-

цію принципів, яку підготувала Узгоджу-

вальна комісія, при цьому вирішивши розпо-

чати внутрішньопартійну дискусію з інших 

варіантів декларації, Резолюцію, у якій засу-

дили запропоновану Урядом СРСР концепцію 

переходу до ринкової економіки, та Звер-

нення, з того ж самого приводу, до сесії Вер-

ховної Ради СРСР і всіх народних депутатів 

СРСР. Відповідною Постановою делегати 

оформили утворення ОСДПУ, прийняття 

Декларації, Статуту (за основу), обрання ке-

рівництва, вирішивши скликати черговий з’їзд 

не пізніше кінця 1990 р. Наприкінці роботи 

форуму його учасники сформували керівні 

органи партії – Раду з 11 осіб, яку очолив, за 

пропозицією І. Рудольфа, О. Алін, і обрали 

трьох співголів Правління – Ю. Баумана, 

О. Бєлоусова, С. Кілєєва. 

ОСДПУ без застережень приєдналась до 

Франкфуртської декларації Соцінтерну 1951 р., 

трактуючи соціалізм «як устрій суспільства, 

що здійснює максимально можливе задово-

лення матеріальних і духовних потреб кож-

ної конкретної особистості за мінімально необ-

хідного обмеження її прав, зумовленого єди-

ною необхідністю дотримання невід’ємних 

прав решти особистостей» [4, c. 47]. У своїй 

Декларації об’єднані соціал-демократи надали 

важливого значення економічним проблемам. 

Вони виступили за співіснування всіх форм 

власності за умови вільної конкуренції між 

виробниками, керованої ринком економіки, 

вважаючи за необхідне, що важливо, і дер-

жавне регулювання економікою як за допомо-

гою безпосередньо законів, так і за допомогою 

визначених законом економічних важелів. 

ОСДПУ проголосила прихильність ідеям 

багатопартійності, можливості перебування 

при владі кількох партій, свободи діяльності 

опозиції, стоячи на засадах абсолютної рівності 

народів, які живуть в Україні. Об’єднана 

соціал-демократична партія вважала єдино 

прийнятним методом проведення реформ 

перманентні реформи і в цьому готова була 

до співробітництва з будь-якою політичною 

організацією, чиї цілі і методи не суперечили 

б її цілям та методам. 

Важливою подією в партійному житті ста-

ла регіональна конференція, що відбулась у 

серпні 1990 р. в м. Павлограді Дніпропетров-

ської області. Конструктивним виявилось 

обговорення питання про розходження між 

ОСДПУ і СДПУ. Зазначалось, що ОСДПУ в 

своїх програмних документах проголошує 

захист інтересів трудящих, під якими розуміє 

найманих працівників – науково-технічну 

інтелігенцію, робітників високої кваліфікації. 

СДПУ до цього списку додала ще й дрібних 

власників. Як зазначив О. Алін, «це не просто 

розбіжність. Бо що таке «дрібні власники» і 

скільки вони повинні при цьому мати – ти-

сячу, мільйон? Отже, ідеться про лейборист-

ську партію, яка вуалюється під СДПУ, з 

тим, щоб на певному проміжку часу для сво-

го зміцнення скористатися робітничою під-

тримкою…» [7, c. 48]. 

Отже, 1990 р., який став початком пар-

тійного оформлення відродженої української 

соціал-демократії, усе ж не приніс очікува-

ного результату. Єдиної потужної організації 

створити не вдалося, а те, що вийшло, Міні-
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стерство юстиції довгий час не реєструвало. 

До того ж обом структурам не вдалося залу-

чити до своїх рядів широкі верстви населення, 

схилити до співпраці сильні профспілки. Од-

ним із пояснень такої ситуації є те, що партії 

не зуміли добитись широкого висвітлення 

своєї діяльності в ЗМІ. Для вирішення пере-

дусім цієї проблеми як ОСДПУ, так і СДПУ 

пішли шляхом залучення до складу керів-

ництва депутатів Верховної Ради, доступу до 

телебачення, радіо та преси в яких було значно 

більше, ніж в обох партій, разом узятих. Так, 

на II з’їзді ОСДПУ, котрий відбувся 29–

30 червня 1991 р., Головою Ради за умов аль-

тернативного голосування обрали народного 

депутата В. Московку. О. Алін, разом з Ю. Буз-

дуганом (секретарем Правління), В. Борзуно-

вим, Ю. Бауманом, В. Шаїнським увійшов до 

складу Правління. Вдалося також обрати й 

частину Ради партії, зокрема К. Малєєва та 

С. Дубровську. Важливим рішенням з’їзду 

стало затвердження Статуту та проектів ре-

золюцій: «По звітах центральних органів 

партії», «Про розбудову партії», «Про став-

лення до робітничого руху», ухвалення 

«Преамбули пакета програмних документів 

ОСДПУ», вироблення «Позиції ОСДПУ з 

найважливіших питань поточного періоду», 

узгодження концепції програми, створення 

програмної комісії. Учасники зібрання зуміли 

також дійти згоди щодо визначення міні-

мальної чисельності регіональних організацій 

та розміру членських внесків [5, c. 1]. На з’їзді 

були присутні 20 делегатів із вирішальним 

голосом, 6 [5, c. 1], а за іншими даними – 

7 [17] із дорадчим, а також гості. 

Підсумком результатів роботи з’їзду може 

слугувати теза з прийнятого Програмного 

документа, а саме визначення головної полі-

тичної лінії ОСДПУ – ішлося про «курс на 

союз демократичних середніх верств із 

робітничим рухом для протистояння консер-

вативній номенклатурі та використання й ней-

тралізації ліберальної номенклатури» [24, c. 2]. 

Варто відзначити, що діяльність обох пар-

тій тривалий час вважалась нелегітимною че-

рез відсутність офіційної реєстрації Міні-

стерством юстиції. Значні старання членів як 

СДПУ, так і ОСДПУ були спрямовані на 

подолання цієї проблеми. Легітимізація ж у 

1991 р. дала змогу міцніше стати на ноги, але 

водночас і продемонструвала, що не тільки 

населення не бачить особливої різниці між 

партіями, а й навіть кваліфіковані спеціаліс-

ти – працівники державних установ, зокрема 

з Міністерства юстиції. Затягування з реєс-

трацією, наочні приклади з діяльності (як 

СДПУ, так і ОСДПУ, хоч і були помітні в 

подіях серпня 1991 р., усе ж мало вплинули 

на їх перебіг), неможливість через відсутність 

розгалуженої мережі регіональних організацій, 

слабку електоральну та фінансову підтримку 

висунути власного кандидата на президент-

ських виборах 1991 р., а також окремо від 

Руху диктувати своє бачення політичного 

пасьянсу, спонукали обидві партії стати на 

шлях пошуку компромісу. 

Крім цього, варто назвати ще один чин-

ник, який суттєво стимулював інтеграційний 

процес. Так, згідно з інформацією Ю. Баумана, 

єдина партія мала певні шанси у вересні 1992 р. 

набути постійного або асоційованого член-

ства в Соцінтерні, Конгрес якого і був запла-

нований на 13 вересня 1992 р. в Берліні, що, 

відповідно, передбачало низку переваг [18]. 

Після зміни керівництва СДПУ все ж стала 

на шлях об’єднання з ОСДПУ. Варто відмі-

тити, що головну потребу в таких діях вбачали 

через слабкість цього руху. Своєрідним ко-

ментарем тут може слугувати теза з аналі-

тичної записки, підготовленої в 1992 р. полі-

тич-ним секретарем СДПУ О. Мустафіним: 

«Чисельність наша мала. До того ж, стано-

вище погіршується роздробленістю сил. ... 

Об’єднання соціал-демократів, таким чином, 

стає передумовою подальшого розвитку україн-

ської соціал-демократії. Без об’єднання, в 

першу чергу, СДПУ з ОСДПУ, а в перспек-

тиві і з соціал-демократичними течіями у 

ПДВУ і ДемПУ, важко розраховувати на ста-

новлення сильної соціал-демократичної пар-

тії» [22]. 

У результаті всі необхідні дії з об’єднання 

виконала як СДПУ, так і ОСДПУ. 12–13 груд-



Випуск 10 

 

109 

ня 1992 р. відбувся ІІІ з’їзд ОСДПУ [2, арк. 

19–24]. Згідно з даними мандатної комісії, 

було обрано 26 делегатів із правом вирішаль-

ного голосу. Виступаючи з головного пи-

тання (щодо об’єднання), Ю. Бауман заявив, 

що об’єднання відбувається шляхом злиття 

двох партій, а тому ІІІ з’їзд ОСДПУ є фак-

тично продовженням ІV з’їзду СДПУ. В об-

говоренні цього питання взяли участь й інші 

делегати. 

У перший день роботи з’їзду прийняли 

ухвалу про об’єднання ОСДПУ та СДПУ в 

єдину партію шляхом злиття, програмові доку-

менти в цілому. Результатом роботи другого 

дня з’їзду стало затвердження ухвали щодо 

внесення змін та доповнень до Статуту 

ОСДПУ, ухвал «Про мінімальну чисельність 

регіональної організації ОСДПУ», «Про офор-

млення партійних рішень», «Про фінансові 

відрахування на загальнопартійні потреби». 

Водночас вдалося прийняти політичну ухвалу 

та ухвалу «Про роль профспілок та взаємо-

дію з ними» – обидві зі змінами та доповнен-

нями. Обираючи керівні органи ОСДПУ та 

майбутньої партії (згідно з установленими 

квотами), делегатам вдалося дійти такої зго-

ди: В. Московка став головою Правління, 

його заступником – Ю. Бауман, головою 

контрольно-ревізійної комісії – П. Йолон, а 

секретарем-скарбником – Ю. Буздуган. 

Слід зазначити, що хоча рішення про 

об’єднання й було прийнято з’їздами обох 

партій, усе ж процес остаточного злиття за-

тягувався, Резолюції та Постанови видавались 

окремо. Така ситуація продовжувалася аж до 

29 березня 1993 р., коли відбулося перше 

засідання Правління єдиної партії – із на-

звою Соціал-демократична партія України 

під головуванням В. Московки, що стало на-

слідком державної реєстрації 4 березня 

1993 р. (свідоцтво № 419). На ньому було 

розглянуто низку важливих питань, виконання 

котрих ознаменувало початок спільної діяль-

ності обох структур. Серед них: підготовка 

до засідання Ради СДПУ, на якому плану-

валось прийняти Акт про об’єднання двох 

партій, визначення тактики поведінки на пер-

шому засіданні Ради політичного об’єднання 

Нова Україна під час обрання її голови, вирі-

шення необхідності підтримки як претендентів 

на цю посаду В. Філенка і В. Щербину, а 

якщо вони не пройдуть, то В. Гриньова. 

Варто відмітити й те, що об’єднання 

ОСДПУ і СДПУ не обійшлося без неприєм-

ностей. Так, у ЗМІ почала з’являтися інфор-

мація, що до новостворюваної Української 

лейбористської спілки (УЛС) разом із багатьма 

депутатами районних Рад, членами різному-

нітних профспілок, увійшла низка активістів 

з СДПУ [1, c. 4]. До процесу національно-

державного будівництва новостворені СДПУ 

й ОСДПУ долучились практично відразу. Так, 

СДПУ вже в червні 1990 р. виступила зі «Звер-

ненням до громадян України», у якому запев-

нила, що «разом з іншими демократичними 

партіями і Народним Рухом докладе всіх 

зусиль для відновлення української держав-

ності» [10, c. 2]. 

Із проголошенням Декларації про держав-

ний суверенітет ОСДПУ і СДПУ підтримали 

такий крок Верховної Ради, закликавши при 

цьому не зупинятись на досягнутому. ОСДПУ 

і СДПУ входили до Комітету «Референдум: 

суверенна Україна», який виступив із заявою-

закликом до всіх громадян республіки нега-

тивно відповісти на питання, сформульоване 

Верховною Радою СРСР і винесене на ре-

ферендум 17 березня 1991 р. Згодом про це 

йдеться в інформаційному огляді журналу 

«Комуніст України». ОСДПУ, оцінивши це 

республіканське опитування як далеко не 

ідеальний варіант, усе ж виступила на його 

підтримку, правда, із розрахунком викорис-

тати його результати для мирної парламент-

ської боротьби за незалежність України [16; 

11, c. 47]. 

Події серпня 1991 р. стали переломним 

моментом як у житті республіки, так і у 

визначенні майбутньої діяльності СДПУ і 

ОСДПУ. Обидві партії рішуче виступили проти 

дій ДКНС. Так, дослідник О. Висоцький 

стверджує, що ОСДПУ видала понад 20 лис-

тівок із закликами до громадян України за-

хистити демократичні свободи [3, c. 75]. Зга-
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дував про серпневу діяльність ОСДПУ і 

В. Шаїнський, виступаючи на Установчому 

з’їзді Української соціал-демократичної партії 

3 жовтня 1998 р. За його словами, уже 19 серп-

ня об 11:00 на Хрещатику з’явились листівки, 

підписані керівництвом ОСДПУ [23, c. 11]. В 

одній із них закликалось: «Сини і дочки 

України! Розгортайте Всеукраїнську кампанію 

громадянської непокори Диктатурі Хунти! 

Відповіддю Хунті може бути тільки одна 

відповідь – Всеукраїнський страйк до повної 

перемоги демократії в Україні! Ні – черво-

ному терору! Нехай завжди живе суверенна 

Україна!» [15]. Надрукували низку листівок 

антипутчівського характеру, розповсюдивши 

їх серед населення, і вінницькі есдеки з 

ОСДПУ. Серед них були й звернення до ООН 

та міської ради негайно засудити заколот 

[25, c. 3]. 

Така діяльність есдеків разом із числен-

ними акціями й вимогами інших партій та 

організацій стала одним із дієвих чинників, 

які стимулювали Верховну Раду до рішучості. 

Результатом, як відомо, стало прийняття пар-

ламентом 24 серпня Акту проголошення 

незалежності України. Дії народних депутатів 

підтримали всі демократичні сили, у тому 

числі й соціал-демократи. Правда, оцінки 

були неоднозначні. Так, есдеки з ОСДПУ, 

поряд із позитивними відгуками про Акт не-

залежності, порекомендували «звернути увагу 

на небезпечні тенденції збереження і зміц-

нення авторитарно-номенклатурного режиму» 

[12, c. 3]. 

Радикальною була позиція ОСДПУ з при-

воду оголошення про створення після забо-

рони КПУ нової партії лівоцентристського 

спрямування. Мова йшла про партію, яка 

згодом дістала назву СПУ. У відповідній заяві 

ОСДПУ зазначалося: «Ми заявляємо рішучий 

протест проти спроби здійснити політичну 

підробку з метою черговий раз вийти з біль-

шовицьких окопів і перейти «в последний и 

решительный» у маскхалатах із крадених 

ідей і гасел» [14]. 

Як СДПУ, так і ОСДПУ приділяла особли-

ву увагу соціально-економічній та культурно-

мовній політиці. Засобом для вирішення пи-

тань цього ряду, на думку соціал-демократів, 

може слугувати земельний (як про нього 

говорила СДПУ) або федеральний (позиція 

ОСДПУ) устрій України, що відповідає її 

історичним традиціям та теперішнім умовам. 

21 лютого 1992 р. відбулося перше засідання 

«кругового столу» для всіх політичних сил, 

ініційованого Президентом Л. Кравчуком. 

Соціал-демократи обох партій досить активно 

включились у дискусію, намагаючись від-

стояти свої пропозиції. Так, ОСДПУ, крити-

куючи лінію поведінки вищих органів влади, 

особливо уряду, проголосила себе конструк-

тивною опозицією, одночасно заявивши про 

підтримку дій Кабміну та Президента, спря-

мованих на проведення економічної реформи, 

остаточного демонтажу імперських структур, 

запобігання конфліктам у суспільстві, особ-

ливо наголошуючи на необхідності існування 

опозиції [19, 26, c. 2]. 

ОСДПУ приділила значну увагу фаховому 

дослідженню соціально-економічних та полі-

тичних процесів у державі, створивши пар-

тійний аналітичний центр рішенням Ради від 

15 лютого 1992 р. [6, c. 5]. Під його егідою в 

перший рік роботи відбулося два науково-

практичних семінари, заплановані як постійно 

діючі: перший – разом із СДПУ – «Проблеми 

сучасної української соціал-демократії», а 

другий – «Політичні ідеології: лібералізм, 

консерватизм». У квітні 1992 р. за активного 

сприяння центру було проведено досить мас-

штабну науково-практичну конференцію «До 

Нової України – шляхом реформ». 

Намагалась ОСДПУ втручатись як у зов-

нішню політику держави, так і в конститу-

ційний процес. Так, один із керівників партії 

К. Малєєв зазначав, що Україна є прикладом 

держави з відсутньою зовнішньополітичною 

та оборонною доктриною [8, c. 2]. Не сприй-

няла ОСДПУ й вибори нового складу суддів 

Конституційного Суду, заявивши про пору-

шення при їх обранні чинної Конституції та 

низки статей Тимчасового регламенту Вер-

ховної Ради [20]. ОСДПУ при цьому заяв-

ляла про власне бачення вирішення цих 

проблем. 
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Загалом можна констатувати, що створення 

та діяльність ОСДПУ носила важливий харак-

тер як для вітчизняного соціал-демократич-

ного руху, так і для формування багатопар-

тійного українського політикуму. Той факт, 

що соціал-демократи з дещо відмінними ідео-

логічними поглядами все ж зуміли знайти 

політичну волю до об’єднання для реалізації 

своїх головних цілей, як заслуговує на повагу, 

так і має бути позитивним прикладом для на-

слідування сучасними політиками України. 
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А. Н. Назарчук, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, г. Киев, Украина 

СОЗДАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЪЕДИНЁННОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

УКРАИНЫ (1990–1993) 

Исследована история создания, становления и основные этапы деятельности одной из первых социал-

демократических структур, что возникли в Украине в первые годы независимости – Объединенной социал-

демократической партии Украины (ОСДПУ). Несмотря на высокий авторитет социал-демократической 

идеологии в мире, еѐ популярность в большинстве ведущих европейских государств, отмечается незначи-

тельный интерес отечественных историков к изучению социал-демократического движения Украины в целом 

и ОСДПУ в отдельности. Акцентируется внимание на способности украинских эсдэков находить взаимо-

понимание во имя достижения своих главных целей. 

Ключевые слова: Объединенная социал-демократическая партия Украины; Социал-демократическая пар-

тия Украины; национально-государственное строительство; консолидация. 

 

O. M. Nazarchuk, Kyiv National Economic University by Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine 

UNITED SOCIAL DEMOCRATIC PARTY OF UKRAINE, CREATION AND ACTIVITY (1990–1993) 

Investigated the history of creation, establishment and main stages of activity one of the first social democratic 

structures that appeared in Ukraine in the first years of independence – the United Social Democratic Party of Ukraine 

(USDPU). 

Despite the high authority of social democratic ideology in the world, its popularity in most European countries, 

there is little interest in native historians to study the social democratic movement in Ukraine in general and in 

particular USDPU. 

Affluent society, largely, associated with social democracy the economic prosperity, political and social stability, 

equality and mutual respect between people, the activity of integration processes and their progress. 

Social Democracy is the ideology of the people of wage labor, which is majority in any state. The main values of any 

progressive society are the ideals of freedom, justice and solidarity. Therefore, it is quite important to observe the 

experience of activity of Ukrainian and European Social Democrats. 

It is an urgent need for Ukraine to reform the system of government, strengthening civil society and joining Euro 

Atlantic community. In addition, the experience of Social Democrats would be very useful. In the same time, for modern 

local historians, it would be important to understand why the Social Democratic party of Ukraine is not influential 

political force in the country.  Perhaps the answer for this question is lying on the first steps of unsuccessful party 

building? 

It is a challenge for Ukrainian politicians to find the compromises. Therefore, special attention focused on the 

ability of Ukrainian social democrats in 1992–1993 to find the understanding to reach the main goals.  

Keywords: United Social Democratic Party of Ukraine; the Social Democratic Party of Ukraine; national state 

building; consolidation. 
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д-р іст. наук, доцент, завідувач кафедри українознавства, 

Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ, Україна 

 

 

КВАРТИРНЕ ПИТАННЯ 

В УКРАЇНСЬКИХ МІСТАХ У 1917–1920 рр. 
 

 

У статті розкривається житлова проблема, з якою зіткнулися українські городяни в 

період громадянської війни. Вказано чинники, що впливали на її загострення. Наво-

дяться докази можливості для деяких мешканців міст самостійно поліпшити житлові 

умови. Багато уваги приділено впливу втрати постійного місця проживання на індиві-

дуальну та суспільну психологію. Автор робить висновок, що квартирне питання вкрай 

загострило і без того хворобливу травму, завдану суспільству подіями революції та 

війни. 

Ключові слова: революція та громадянська війна; міста України; житловий фонд; 

оренда житла; ущільнення; комунальна квартира. 

 

 

Потреба в житлі завжди належала до пер-

винних потреб людини. Після отримання 

житла людина зберігала його, ремонтувала, 

підтримувала. Власний будинок ставав під-

ставою збереження та зміцнення родинних 

зв’язків, створював відчуття затишку та без-

пеки. Втрата житла лишала його мешканців 

не тільки особистого майна, але й прозорих 

перспектив у майбутньому. У період рево-

люції та громадянської війни в Україні міль-

йони людей неодноразово змінили місце 

проживання або поступилися часткою ко-

лишніх власних будинків та квартир. Спроби 

вирішити квартирне питання в умовах хаосу 

та безладу демонстрували здатність суспіль-

ства та його окремих представників до реалі-

зації базових потреб громадян, іноді за від-

сутності державного регулятивного втручання. 

Ця тема має науковий інтерес, тому що дає 

можливість простежити динаміку руйнівних 

процесів у фізичному та психологічному 

стані суспільства протягом багаторічного 

громадського конфлікту. 

Безумовно, питання вивчення житлових 

умов городян у різні історичні періоди неод-

норазово знаходило відгук у дослідників, як 

вітчизняних, так і іноземних. Найближчою за 

змістом до нашої теми вважається монографія 

М. В. Борисенка [1], який на багатьох сто-

рінках звертається до характеристики житло-

вого фонду українських міст у роки грома-

дянської війни, зокрема веде мову про про-

блеми з опаленням, поступового зникнення 

комунальних зручностей тощо. Не можна 

залишити поза увагою твір Ш. Фіцпатрик [2], 

у якому також зустрічається ретроспектива 

попередніх років, у тому числі стосовно 

квартирного питання. На витоки багатьох не-

доліків періоду нової економічної політики з 

часів громадянської війни та «воєнного ко-

мунізму» вказують Н. Б. Лебіна та О. М. Чис-

тиков [3]. Утім, розгляд цієї проблеми з точ-

ки зору впливу втрати постійного житла на 

загальні суспільні настрої ще не здійснювався. 

Метою статті, що пропонується, є вив-

чення процесу поступового погіршення жит-

лового забезпечення громадян у містах Ук-

раїни протягом 1917–1920 рр. та його наслід-

ків для організації повсякденного життя. Для 

досягнення цієї мети передбачається вирі-

шення таких завдань: 

 охарактеризувати ситуацію з квартир-

ним питанням на різних етапах громадян-

ської війни; 
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 простежити динаміку змін у поведінці 

пересічних обивателів унаслідок загострення 

квартирного питання; 

 проаналізувати форми самостійного 

вирішення окремими міськими мешканцями 

житлової проблеми. 

Квартирне питання в українських містах 

загострилося вже на початку світової війни у 

зв’язку з потоком біженців. У 1917 р. почала-

ся безупинна спекуляція квартирами. «Сьогод-

ні будинок купується, завтра продається. 

Житло скаче з рук до рук, підвищуючись у 

ціні. Нещасні квартиранти часто не знають, 

хто в їх хазяїн» [4]. Захоплення цією справою 

не оминуло навіть дружину В. К. Винниченка, 

яка вирішила придбати маленький будино-

чок, тому що «всі купують» [5, с. 226]. 

Початок громадянської смути різко погір-

шив житлові умови. Багато міських квартир 

являли собою «мерзенність запустіння» [6]. 

Колишні привілейовані верстви прагнули не 

виділятися не тільки одягом, але й тимчасо-

вим житлом. Генерал Гребєнщиков, опинив-

шись на початку 1918 р. в Сумах, оселився в 

будиночку, який був настільки непомітним і 

скромним, що не привертав ніякої уваги. У 

революційний час, «час вільного ставлення 

до чужого життя та власності», це було вже 

дуже важливою перевагою [7, арк. 27]. Після 

нетривалого перебування більшовиків у Юзів-

ському районі, у червні 1918 р. була потрібна 

спеціальна робота з підготовки квартир до 

вселення робітників. В оселях було вибито 

всі вікна, зруйновано печі, викрадено плити, 

частково зірвано підлогу, поламано віконні 

рами [8, арк. 64]. 

Період гетьманського правління дозволив 

деяким сім’ям ненадовго повернутися до ко-

лишніх звичок. Влітку 1918 р. в Севастополі 

все ще існував попит на квартири на 4–5 кім-

нат, «з видом на море» [9]. В Україні значно 

зросла спекуляція квартирами, виникли «дикі 

форми квартирного питання» [10, с. 300]. 

Наприклад, у містечку Суджа надзвичайно 

зросли ціни за оренду житла. Кімната, що 

коштувала рік тому 50 крб на місяць, про-

понувалася тепер за 200-300 крб, а маленькі 

кімнатки за 20–25 крб тепер коштували 70–

100 крб [11, арк. 260]. Ситуація в Києві була 

анітрохи не кращою. Люди надягали великі 

плакати з написом «Шукаю кімнату» і хо-

дили з ними вулицями [12, арк. 101]. Місто 

було настільки переповнене, що майже 

неможливо було знайти кімнату, квартири 

продавалися за сотні тисяч карбованців [13, 

с. 44]. Виникли проблеми навіть для артистів, 

які повернулися до України з Росії, або при-

їхали до Києва з провінційних міст і не могли 

отримати даху над головою [14, с. 19]. Ко-

ристуючись безвихіддю квартирантів, влас-

ники вимагали з них гроші за опалення за 

три-чотири місяці, незважаючи на те, що 

його не було навіть увімкнено [15]. 

У серпні 1918 р. у зв’язку з наближенням 

нового навчального року в університетських 

містах України гостро постало питання зі сту-

дентськими квартирами [16]. У Києві студенти 

влаштовувалися на вокзалі, на бульварах, 

ночували в знайомих або в забезпечених то-

варишів [17]. Міське керівництво Харкова 

вирішило встановити сто ліжок в актовій залі 

університету. У будь-якому випадку достаньої 

кількості кімнат і квартир, доступних для 

студентів за ціною, у місті не було [18]. 

Навіть у власних домівках люди не від-

чували себе в безпеці. Уже влітку 1918 р. 

В. К. Винниченко із сім’єю зробив «з своєї 

хатинки мініатюрну фортецю». Спочатку до 

вікон було прибито дощані віконниці, потім 

пристосовано підпору до дверей [19, с. 287]. 

Від початку 1919 р. процес втрати україн-

ськими обивателями замкнутості їхнього звич-

ного маленького світу значно прискорився. 

У власних оселях унеможливився повноцінний 

відпочинок. Військові частини червоних, що 

увійшли до Києва, селилися по квартирах. 

Сім’я київської студентки була вимушена 

потіснитися і прийняти на постій двох чер-

воноармійців [20, с. 209]. Мешканцям іншої 

квартири пощастило ще менше. Їх у трьох 

кімнатах було семеро, і до них підселили ще 

десять червоноармійців [20, с. 210]. Чужі 
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кватири також використовувалися тими, хто 

рятувався від нової влади. Священик В. Зень-

ковський майже місяць ховався в різних квар-

тирах одного будинку, зовсім не виходячи на 

вулицю [21, с. 183]. Більшовики відновили 

практику реквізиції кинутих господарями 

квартир, надаючи їх тим, хто мав потребу, у 

першу чергу, робітникам. Але робітники вва-

жали за краще не заселятися в чужі квартири: 

«Конфузно буде тікати, коли прийде такий 

час» [22, арк. 31 зв.]. 

Прихід добровольців не вплинув на побу-

тові умови, які залишалися істинно спартан-

ськими. В. Корсак знайшов таку картину в 

одному з київських готелів: «Номер не особ-

ливо великий, і не особливо чистий». Його 

супутник влаштувався «на ліжку без матраца, 

з однією пружинною сіткою», а сам він ви-

рішив зайняти «піднесене плато з двох сто-

лів» [23, с. 165]. В. В. Шульгін, розказуючи 

про своє життя в Одесі, описав тимчасове 

житло, у якому меблі були практично відсутні, 

так що довелося спати на голій підлозі [24, 

с. 435]. Два полковники Добровольчої армії, 

що поселилися в одній з київських квартир, 

вимушені були самостійно прати свою білизну 

і сушити її біля каміна [25, с. 221]. Робітники 

Донбасу жили в напівзруйнованих казармах 

[26, арк. 11, 12], до того ж у Юзівці під-

приємці скасували колишнє право робітників 

на безкоштовні квартири [27, с. 326]. 

Протягом 1917–1920 рр. безліч людей по 

декілька разів змінювали місце проживання. 

За таких умов учорашні інтелігенти швидко 

звикли до вбогого існування. Опрощення по-

легшувалося тим, що селянські традиції були 

ще дуже сильні в міському середовищі, крім 

того, невеликі міста за стилем життя мало 

відрізнялися від сільської місцевості. Восени 

1919 р. в оселі академіка В. І. Вернадського в 

Києві вибухом пошкодило всі вікна, тому 

мешканці були змушені постійно ходити в 

шубах, щоб не змерзнути [28, с. 176]. Взимку 

1919–1920 рр. багато городян через відсут-

ність мінімальних зручностей опустилися в 

побуті нижче за низьку межу. Замість окремих 

умивальників вони перейшли до користу-

вання одним водопровідним краном на всіх, 

замість зберігання одягу в шафах стали тримати 

його на цвяхах, завісивши їх простирадлами, 

замість столових скатертин використовували 

звичайну клейонку [20, с. 220]. Одна з київ-

ських сімей, главою якої був відомий у Києві 

до революції лікар, узагалі перестала приби-

рати квартиру. Випрана білизна сушилася 

прямо у вітальні, на простягнутих через всю 

кімнату вірьовках, або, як більш кращий ва-

ріант, вивішувалася на фасадному балконі. 

Господиня, у випадку, якщо вдавалося дістати 

продукти, катала тісто та рубала котлети 

прямо на дубовому буфеті. Вона цілими днями 

ходила в брудному капоті й ніколи не вино-

сила відра з помиями, у кращому разі виплес-

кувала його вміст із балкона [20, с. 220]. В 

іншому будинку, у брудній і занедбаній квар-

тирі, господиня зустрічала гостей у різних 

платтях, надітих одне на друге. На рваній 

скатертині, якою був накритий стіл, лежала 

гора битого посуду [20, с. 239]. Після повер-

нення додому з добровольцями мешканці 

деяких квартир намагалися привести все в 

порядок, але більшість людей байдуже жила 

серед уламків старого побуту. «За сім місяців 

все безповоротно зникло. І розкіш, і затишок, 

і навіть гігієна». Не було будинку, де б «після 

найкоротшого перебування червоноармійців» 

каналізація залишилася в порядку [20, с. 231]. 

Провінційні міста продовжували жити зви-

чайним життям, їхні мешканці намагалися 

вирішувати особисті проблеми, незважаючи 

на розруху. Житлова проблема тут, як і скрізь, 

розв’язувалася, перш за все, за рахунок 

оренди житлової площі за будь-якої влади. У 

Маріуполі громадянки Лукина та Макарова 

знімали кімнату на двох із серпня 1918 до 

травня 1919 р. [29, арк. 13]. Учень Бахмут-

ського реального училища Р. Ліберман мешкав 

протягом усього 1920 р. на квартирі у свого 

брата [30, арк. 68]. Того ж року, згідно із 

заявою А. Іоффе, при сім’ї з шести чоловік 

він прийняв ще двох квартирантів [30, 

арк. 276]. Мешканець Бахмута П. М. Бичков 
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відмічав, що в нього під час обшуку до над-

лишків потрапила пара поросят, що належали 

його квартирантам [31, арк. 303, 303 зв.]. 

Скориставшись поверненням більшовиків, 

місцеві жителі кинулися грабувати спорож-

нілі будинки та квартири. У січні 1920 р. в 

Старобільську житло громадян, що пішли з 

білогвардійцями, було вщент зруйновано. У 

багатьох приміщеннях було зламано вікна та 

двері, зірвано підлогу [32, арк. 13]. Мешканець 

Старобільська Данилевич самовільно зайняв 

будинок, кинутий господарем. Переїхавши 

потім до іншої квартири, він став вивозити з 

попереднього житла майно, та під час вису-

вання обвинувачення в розкраданнях нама-

гався довести, що речі належать особисто 

йому [32, арк. 65, 65 зв., 66]. Тоді ж Бах-

мутський ревком вимагав припинення квар-

тирної спекуляції [33, арк. 11]. Тобто, незва-

жаючи на масову втечу з великих міст, у 

невеликих містах зберігався дефіцит житла. 

У 1918 р. органи місцевого самовряду-

вання ще намагалися будувати нове житло. 

Для ремонту та будівництва житла владою 

Єнакієвого в квітні 1918 р. планувалися 

«улаштування складів будівельних матеріалів, 

спорудження цегляного та черепичного за-

водів» [34]. Влітку 1919 р. комісія з житло-

вого питання в Бахмуті відмітила неможли-

вість нового будівництва, посилаючись на 

«відсутність у місті лісових, електричних, 

установчих та інших матеріалів» [35, арк. 94 зв.]. 

Восени 1920 р. в Бахмуті запрацював цегля-

ний завод [30, арк. 37, 37 зв.]. Обивателі 

знаходили можливість проводити поточний 

ремонт навіть у суворих умовах війни та 

розрухи. У липні 1919 р. редактор газети 

«Маріупольське життя» М. В. Кечеджи-

Шаповалов вказував у заяві: «Тиждень тому 

я провів ремонт даху» [35, арк. 88]. В іншій 

заяві наголошувалося, що квартиранти «бе-

руться своїм коштом відремонтувати дах» 

[35, арк. 116]. У травні 1920 р. на засіданні 

Бахмутського комунгоспу було розглянуто 

декілька заяв, що стосувалися самостійного 

поліпшення громадянами своїх житлових 

умов. Привертають увагу розбіжності в рівні 

якості майбутнього житла. Громадянин При-

ходько клопотав про дозвіл побудувати бу-

динок у власному дворі. Громадянин Гуревич 

зібрався робити пристрій до кам’яного флігелю. 

Громадянин Іванов домагався виділення 

місця для спорудження хатини. Нарешті, гро-

мадянка Трусова хотіла лише перенести 

розвалену землянку [33, арк. 65]. 

У Криму за часів Врангеля залишалися ха-

рактерними тіснота помешкань та відсуність 

мінімальних зручностей. Поступово накопи-

чувалися втомленість та роздратування від 

умов існування. В. І. Вернадський у травні 

1920 р. записував у щоденнику: «Жахливо 

жити без кута. Майже без речей, все у чужих, 

або зсунуті в «ущільнених квартирах». Це 

ущільнення усюди, і люди, нарешті, почи-

нають знемагати від такого життя» [28, с. 74]. 

Через відсутність достатнього освітлення – 

браку гасу та поганої лампи, доводилося при-

стосовуватися, рано вставати та рано лягати. 

«Зовнішні умови життя важкі, зручності зни-

кають» [28, с. 80]. Земський діяч В. Оболен-

ський та його сім’я були вимушені відмов-

ляти собі в найголовніших потребах життя 

«скільки-небудь культурної людини». Вони 

займали маленьку сиру квартиру на задньому 

дворі [36, с. 63]. Нищівного удару завдала 

житловому фонду Севастополя остання ева-

куація білих. У багатьох будинках залиши-

лися «розбиті вікна та вирвані з петлями две-

рі» [37, с. 96]. Загалом повсякденному життю 

були притаманні «убозтво і здрібніння» [38, 

с. 301]. 

Отже, стан речей у житловій сфері не-

впинно погіршувався впродовж усієї війни. 

Житловий фонд потерпав від бойових дій, 

застарілості обладнання, відсутності опалення. 

Поняття індивідуальної оселі лишилося в 

минулому. Потік біженців, вимушених пере-

селенців, військових заполонив міста, які не 

витримали такого навантаження. Було пошко-

джено комунальну інфраструктуру, відновити 

яку в умовах економічної катастрофи вияви-

лося неможливим. Умови буденного життя, 
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що погіршилися, та численні переміщення 

країною сформували в багатьох сучасників 

звичку до вкрай примітивного стилю існу-

вання. Неодноразове повернення до своїх до-

мівок після евакуацій, ризик ущільнення, 

поява непроханих тимчасових постояльців 

сформували в городян байдуже ставлення до 

власного житла, небажання підтримувати хоча 

б відносний затишок. Люди жили, у прямому 

сенсі, «на валізах». Революція, що скаламу-

тила країну, поступово увірвалася в кожний 

дім. У невеликих містах ситуація певним 

чином відрізнялася. У найскрутніші часи їхні 

мешканці прагнули зберегти хоча б види-

мість старого порядку. Вони ремонтували свої 

будівлі і навіть намагалися будувати нові, 

щоб спробувати заробити на квартирантах. 

Але процес руйнування житла переважав та 

посилював негативне ставлення обивателів 

до подій, що відбувалися. Поступово єдиним 

бажанням пересічних городян стало встанов-

лення миру та спокою незалежно від харак-

теру влади, яка його забезпечить. 
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В. Ж. Попов, Межрегиональная академия управления персоналом, г. Киев, Украина 

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС В УКРАИНСКИХ ГОРОДАХ В 1917–1920 гг. 

В статье раскрывается жилищная проблема, с которой столкнулись украинские горожане в период 

гражданской войны. Указаны факторы, влиявшие на ее обострение. Приводятся доказательства возмож-

ности для некоторых жителей городов самостоятельно улучшить жилищные условия. Много внимания 

уделено воздействию утраты постоянного места проживания на индивидуальную и общественную психо-

логию. Автор приходит к выводу, что квартирный вопрос обострил и без того болезненную травму, нанесенную 

обществу событиями революции и войны. 

Ключевые слова: революция и гражданская война; города Украины; жилой фонд; аренда жилья; 

уплотнение; коммунальная квартира. 

 

V. Z. Popov, The private joint-stock company «Interregional Academy of Personnel Management», Kyiv, Ukraine 

HOUSING PROBLEM IN UKRAINIAN CITIES IN 1917–1920 

The article deals with the housing problem faced by Ukrainian citizens during the Civil War. The factors influencing 

its aggravation are described. The main causes of the deepening housing crisis are named: 

 The decline of public utilities made many homes unsuitable for living; 

 Refugee flows to the big cities which led to a shortage of rental housing; 

 The destruction of the housing stock in the result of the fighting. 

During the every relative stabilization of the situation speculations in apartments and houses began. Businessmen 

were trying to save their savings from inflation by investing in the real estate. Great success was not only the 

transformation of depreciating money into any building, but also a timely selling of the building until the next change of 

power. 

The evidence of possibility for some urban residents to improve their living conditions on their own are given. Most 

often this improvement was relative, and meant the construction of temporary accommodation made of auxiliary 

materials, or digging the dugout. However, there are lots of archival evidence about the construction of stone houses, 

conducting electricity and water. However, these activities were carried out using the pre-war stocks of materials. 

Much attention is paid to the effects of the loss of permanent residence on individual and social psychology. This 

impact was especially evident in the large cities. On the one hand, the owners of apartments raised the price, hoping to 

earn on increased demand, on the other hand immigrants gradually lost their buying power, and were forced to put up 

with overcrowding and lack basic conveniences. People get used to the poor living conditions, refusing from many 

things they need before. During the constant moving the former lifestyle was lost, the culture of urban life vanished. The 

position of those who remained in the same place was no better. The threat of housing shares or home requisition made 
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the inhabitants indifferent to the order, comfort and serviceability of household decoration. The vast majority of the 

population literally survived, and went down to very primitive forms of everyday existence. 

The author concludes that the housing problem has aggravated an already painful society trauma from events of the 

revolution and war. 

Keywords: Revolution and the Civil War; the city of Ukraine; housing; rental housing; compaction of residents; 

communal apartment. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

ПОВСЯКДЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХАРКІВСЬКИХ 

ЧЕКІСТІВ У РОКИ НЕПУ 
 

 

У статті розкриваються особливості соціокультурних норм та морально-етичні 

аспекти повсякденної діяльності чекістів. Аналізується вплив наслідків громадянської війни 

на повсякденну поведінку співробітників Харківського губНК. Показано стан організації 

чекістської роботи в роки НЕПу. Вивчення органів державної безпеки ранньототалі-

тарного періоду, повсякденної службової діяльності чекістів має неабияке значення, 

оскільки дозволяє дослідити історію цих структур зсередини, повсякденні практики 

роботи пересічного співробітника НК, морально-етичні норми їхньої поведінки, їхні 

відносин з іншими громадянами. 

Ключові слова: НЕП; губНК; повсякденна поведінка; етичні норми. 

 

 

Вивчення органів державної безпеки ранньо-

тоталітарного періоду, повсякденної службо-

вої діяльності чекістів має неабияке значення, 

оскільки дозволяє дослідити історію цих струк-

тур зсередини, повсякденні практики роботи 

пересічного співробітника НК, морально-

етичні норми їхньої поведінки, їхні відносин 

з іншими громадянами. У цьому відношенні 

значний інтерес становить Харків – тодішня 

столиця УСРР, оскільки модель поведінки 

харківських чекістів мала справляти політич-

ний вплив на співробітників НК-ДПУ інших 

губерній, могла служити в цьому плані пев-

ним еталоном (свого роду взірцем). 

На жаль, ця тема ще тільки починає роз-

роблятися в науковому плані [15; 5; 12], і 

багато її аспектів досліджено досить епізо-

дично й безсистемно. 

Тому метою статті є висвітлення мало-

відомих широкому загалу морально-етичних 

аспектів повсякденного життя співробітників 

Харківської губНК у роки НЕПу. 

Хронологічні межі статті – 1921–1929 рр. – 

період, коли в країні здійснювалася нова еко-

номічна політика. У процесі роботи над стат-

тею автор використав не лише опубліковані 

збірки документів, але й значну кількість ін-

формаційно насичених архівних документів, 

чимала частина з яких уперше вводиться до 

наукового обігу. Це дозволило автору досягти 

поставленої в роботі мети. 

Морально-етичні норми чекістської повсяк-

денної (зокрема побутової) діяльності та по-

ведінки, а також їхньої корпоративної етики 

тривалий час якщо не ігнорувалися дослід-

никами, то й не часто потрапляли в поле 

зору. «Під корпоративною етикою в широкому 

сенсі слова розуміється система універсаль-

них і специфічних вимог і норм поведінки, 

що реалізуються в процесі функціонування 

корпоративних структур» [7, с. 4]. 

У вигляді доступних для розуміння 

рядових (і не тільки) чекістів етичні правила 

й норми поведінки було розроблено Ф. Дзер-

жинським – очільником ВНК. Так, у пам’ятці 

співробітникам НК, що була розроблена 

Ф. Дзержинським у липні 1918 р., зокрема, 

наголошувалося (далі мовою оригіналу): 

«Быть всегда корректным, вежливым, скром-

ным, находчивым. Не кричать, быть мягким, 

но, однако, нужно знать, где проявлять твер-

дость. Прежде, чем говорить, нужно поду-
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мать. На обысках быть предусмотрительным, 

умело предостерегать несчастья, быть веж-

ливым до пунктуальности […]. Быть чистым 

и неподкупным, потому что корыстные 

влечения есть измена рабоче-крестьянскому 

государству и вообще народу. Быть выдер-

жанным, стойким, уметь быстро ориентиро-

ваться, принять мудрые меры [...]. Храни как 

зеницу ока данные тебе поручения» [Цит. за: 

16, с. 14]. Потім ці правила доповнювалися з 

урахуванням накопиченого досвіду. При цьому 

очільник ВНК підкреслив, що (далі мовою 

оригіналу): «Работа чекистов тяжелая, небла-

годарная (в личном отношении), очень от-

ветственная и важная в государственном, 

вызывающая сильное недовольство отдель-

ных лиц и саботажных учреждений. Вместе с 

тем – работа полная искушений на всякое 

злоупотребление властью, на использование 

своего положения и одного факта службы в 

НК для личных выгод. Слабые на искушение 

товарищи не должны работать в ЧК». «ЧК 

должна беспощадно и неуклонно отбрасывать 

от себя слабых и наказывать жестоко совер-

шивших преступление». «Имя чрезвычайной 

комиссии должно быть чисто» [8, с. 392]. 

Але в реальному житті все відбувалося 

зовсім не за правилами чекістської етики. 

Унаслідок тривалої війни та революції відбу-

валися суттєві зрушення в поведінці людей: 

сталася біологізація їхньої поведінки та пере-

оцінка цінностей. Відомий російсько-амери-

канський соціолог П. Сорокін (сучасник ре-

волюції) так характеризував її наслідки для 

постреволюційної країни: «У підсумку війни 

і особливо революції Росія перетворилася на 

«клоаку» злочинності. Населення її сильною 

мірою деградувало у моральному відношенні. 

Особливо значна деградація в молодому 

поколінні… Три з половиною роки війни і 

три роки революції … «зняли» з людей 

плівку цивілізації, розбили низьку гальм і 

«оголили» людину. Така школа не пройшла 

даром. Дресировка зробила свою справу. В 

підсумку її не стало: ані нестачі у спеціаліс-

тах – катах, ані у злочинцях. Життя людини 

втратило цінність. Моральна свідомість оту-

піла. Ніщо більше не стримувало від злочинів. 

Рука піднімалась на життя не лише близьких, 

але й своїх. Злочини для значної частини 

населення стали «забобонами». Норми права 

та моральності – «ідеологією буржуазії». «Все 

дозволено», тільки було б зручно – ось прин-

цип «смердяківщини», що став управляти 

поведінкою багатьох і багатьох».  

Звідси звірства громадянської війни, звідси 

й терор НК, тортури, розстріли, ґвалтування, 

підробки, обман і т. д., що залили кров’ю та 

жахом країну за ці роки» [13, с. 170]. 

Однією з існуючих на початку 1920-х рр. 

проблем було слабке дотримання санітарно-

гігієнічних правил і вимог у приміщенні хар-

ківської губернської надзвичайки. Так, ще в 

травні 1920 р. голова ВНК, перебуваючи в 

службових справах у Харкові, змушений був 

з обуренням констатувати: «Тут … треба з 

азів ставити все. Навіть вбиральні й то не 

вміють у чистоті та охайності утримувати 

[14, с. 97]. Але й через вісім місяців потому 

санітарно-гігієнічна ситуація в цьому питання 

анітрохи не змінилася на краще. Доказом 

цього є наказ № 17 по ХГНК від 17 січня 

1921 р., що наказував коменданту будівель 

«якнайсуворіший догляд за санітарним станом 

приміщень комісії, особливо вбиралень». На-

каз, підписаний головою ХГНК І. Радіним, 

покладав контроль за цим на завідувача за-

гального відділу харківської надзвичайки [3, 

арк. 18]. Та не лише вбиральні мали анти-

санітарний стан. Наказом по ХГНК від 6 січня 

1921 р. все тому ж завідувачу загального 

відділу оголошувалася сурова догана за «анти-

санітарний стан приміщення їдальні», а заві-

дувача їдальні за невиконання раніше виданих 

наказів щодо утримання приміщення їдальні в 

охайному вигляді було навіть піддано адмі-

ністративному арешту на дві доби з вико-

нанням ним своїх службових обов’язків із 

наведення належного санітарно-гігієнічного 

стану в приміщення їдальні [3, арк. 6]. Така 

собі «виховна робота». Але й надалі рівень 

санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях 

ХГНК залишався низьким. Наказ № 215 по 

ХГНК від 15 серпня 1921 р. звертав увагу на 



Історичний архів 

 

122 

те, «що у будівлі губНК не дотримується 

чистота. Співробітники… кидають недопалки, 

папір, плюють на підлогу і т. п. Прибирання 

здійснюється погано, усюди пил і бруд…» 

[3, арк. 266]. Вражаюча картина, майже за 

відомим твором М. Булгакова! «… Перше ж 

враження від побіжного огляду будівлі губНК 

таке, начебто знаходишся не в державному 

закладі», – ішлося в тому ж наказі. А в ролі 

дієвого заходу пропонувалося: «Щоб самі 

співробітники стежили за чистотою та одне 

за одним та зупиняли товаришів, що забруд-

нювали», а вся відповідальність за підтри-

манням чистоти в будівлі губНК покладалася 

на комендантів [3, арк. 266]. У тих, хто від-

відував харківську НК, створювалося чи могло 

створитися негативне чи навіть огидне вра-

ження, через що на подібні явища, які псували 

зовнішній імідж столичної надзвичайки, зму-

шене було реагувати керівництво. 

Ще більш приголомшливою новиною для 

керівництва ХГНК стали випадки крадіжок 

лампочок освітлення, коли невідомі з-поміж 

самих співробітників надзвичайки «спеціально 

підібраними ключами відмикали приміщення 

відділів будівлі губНК та знімали електричні 

лампочки». Такі особи, згідно з наказом го-

лови губНК, розглядалися як злочинні еле-

менти, що підлягали суду [3, арк. 437]. 

Водночас керівництво ХГНК намагалося 

вирішити ще одну проблему, що стосувалася 

вже особистої гігієни та зовнішнього вигляду 

чекістів. Справа в тому, що багато співробіт-

ників, часто всупереч графіку роботи перу-

карні губНК, майже щодня її відвідували – 

мити голову або поправляти зачіску тощо. 

Щоб якось регламентувати цей «перукарський 

процес», голова ХГНК І. Радін навесні 1921 р. 

видав навіть спеціальний наказ, за яким уста-

новлювалося, що чекісти могли голитися лише 

двічі на тиждень, мити голову раз на тиждень, 

підстригатися та поправляти зачіску раз на 

два тижні [3, арк. 76 зв.]. 

Задля цього вводилися навіть спеціальні 

абонентські картки на відвідування перукар-

ні, а порушників наказу чекало покарання [3, 

арк. 76 зв.]. 

У повсякденному житті й на службі хар-

ківські чекісти були надто далекими від до-

тримання тих вимог, що від них потребували 

норми професійної етики. Однією з гострих 

проблем, з якою стикалося керівництво губНК, 

був надто низький рівень дисципліни її спів-

робітників. Свідченням цього є численні на-

кази керівництва ХГНК, спрямовані на поси-

лення службової та виконавчої дисципліни 

серед особового складу чекістів і допоміж-

ного персоналу, дотримання певного порядку 

в процесі повсякденного функціонування 

цього надзвичайного карального органу. Роз-

повсюдженою формою порушення службової 

дисципліни було зафіксоване масове запіз-

нення на роботу, що починалася о 10:00, 

несвоєчасне завершення робочого дня (тобто 

раніше від установленого часу – 17:00), 

невихід («неявка») на роботу, несвоєчасне (зі 

значним запізненням) повернення з дозво-

леної відпустки, систематичні прогули без 

поважних причин (інколи по-декілька днів, а 

то й тижнів) тощо. Ці явища в ХГНК набули 

масового характеру і стали характерними не 

лише для рядових чекістів, але й для «від-

повідальних товаришів».  

Серйозною проблемою було несвоєчасне 

повернення співробітників із наданих ним 

відпусток. За таке порушення на винних 

часто чекало звільнення з органів НК. Так, 

взимку 1921 р. за неповернення з відпустки з 

числа співробітників ХГНК були звільнені 

співробітники оперативної частини Карпов 

та Улановський, діловод губполітбюро Дави-

дов, завідувач відділу тюремного підвідділу 

Бах та інші [3, арк. 16 зв., 17, 12 зв.]. Нерідко 

співробітники губНК усупереч суворим на-

казам не з’являлися на службу на чергування 

під час свят. Так, наприклад, уже 1 січня 

1921 р. наказом голови губНК за неявку на 

чергування згідно з нарядом співробітники 

ХГНК Батейко, Андрєєва та Коган були 

заарештовані на п’ять діб кожний із виконан-

ням своїх службових обов’язків [3, арк. 2]. 

У жовтні 1921 р. за несвоєчасну явку на 

службу на двоє діб було заарештовано одразу 

21 співробітника ХГНК [3, арк. 349]. 4 лис-
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топада того ж року за несвоєчасний прихід 

на службу сувору догану з попередженням 

отримали декілька відповідальних працівників 

губНК – Глєбов, Афанасьєв, Мазо та ін. [3, 

арк. 401]. Іншим наказом за залишення ро-

боти раніше від установленого часу її закін-

чення (тобто раніше ніж о 17:00) на одну 

добу було заарештовано чекістів Саєнка, Во-

ропаєва, Д’яченка, Грицевського, Симбир-

ського, Лященка, Ткача й Розенбланта [3, 

арк. 421]. Наказів про такий вид покарання 

співробітників ХГНК збереглося чимало, що 

свідчить про низький рівень чекістської 

дисципліни. 

Ефективність таких наказів була невисо-

кою. Абсолютна більшість співробітників 

губНК продовжувала систематично запізню-

ватися на службу та залишати місце роботи 

раніше від установленого часу. Але й своє-

часно приходячи на службу, співробітники 

займалася «сімейними розмовами» (простіше 

кажучи, базіканням), а не службовими спра-

вами, безцільно гаючи час [3, арк. 437]. Інколи 

за безцільне та «гультяйське ходіння по від-

ділах» замість виконання своїх прямих служ-

бових обов’язків співробітників навіть заареш-

товували в адміністративному порядку на 

декілька діб, але це мало допомагало [3, 

арк. 112 зв.]. 

Порушення правил внутрішнього розпо-

рядку було нормою в губНК у перші роки 

НЕПу, а також мала місце дезорганізація 

канцелярського діловодства, що, як свідчать 

накази ХГНК, перебували майже в хаотич-

ному стані [3, арк. 270.]. Ці явища ставали 

негативними чинниками, що суттєво впли-

вали на якість роботи цього надзвичайного 

карального органу, суттєво псували його і 

без того не надто привабливий імідж. На-

приклад, усупереч чинній інструкції, яка пе-

редбачала, що ордери та мандати для 

здійснення чекістської операції могли вида-

вати виключно співробітникам оперативної 

частини, спостерігалися чисельні порушення 

встановленого порядку [3, арк. 13 зв.]. До того 

ж часто виписувалися ордери на здійснення 

обшуків без достатніх підстав, унаслідок чого 

не лише пересічні громадяни ставали жертвами 

необґрунтованих обшуків НК, але й комуністи. 

А такі дії вже боляче били по авторитету (та 

іміджу) ХГНК, викликали незадоволення 

вже з боку самих членів РКП(б) [3, арк. 68–

69]. Саме це й турбувало її керівництво. 

Безлад царював і в самій роботі чекістів. 

Так, несподівана перевірка, що її здійснив 

очільник ХГНК І. Радін (серпень 1921 р.) по-

казала: «Майже в жодній групі не було спів-

робітників на місцях [хоча робочий день ще 

не скінчився. – В. С.], справи у безладі роз-

кидані по столах» [3, арк. 260]. Через кілька 

місяців по тому, уже в процесі нової пере-

вірки відділів і груп ХГНК, з’ясувалося, що 

«підвідділи не зачинені, двері та письмові 

столи, в яких знаходилися папери, відкриті» 

[3, арк. 374]. До того ж унаслідок службо-

вого недбальства, коли замість знищення ви-

користаних ділових і службових паперів 

співробітники ХГНК викидали їх у сміттєвий 

кошик, частина таких документів потрапляла, 

а потім вилучалася при обшуках у арештан-

тів, ув’язнених у слідчий тюрмі [3, арк. 280]. 

Така картина справжньої розрухи початку 

НЕПу! 

Про надто погану виконавчу дисципліну 

співробітників ХГНК, що межувала зі служ-

бовим злочином, свідчить епізод, що стався в 

лютому 1921 р. З’ясувалося, що співробітники 

губНК шифрувального підрозділу декілька 

разів подовгу затримували зашифровані те-

леграми з повітів, що мали оперативний ха-

рактер. Такі дії керівництво губНК розціню-

вало вже не лише як просту недбалість та 

порушення дисципліни, але як посадовий 

злочин або саботаж, за що винні мали при-

тягатися до суду [3, арк. 57]. 

У самій будівлі губНК (площа Комсо-

мольця, 9) також панував безлад. Унаслідок 

погано організованого пропускного режиму 

в приміщеннях будівлі ХГНК постійно пере-

бувало багато сторонніх осіб, що проникали 

сюди під різними приводами [3, арк. 4]. Такі 

особи цілими днями юрбилися в коридорах 

та заважали нормальній роботі чекістського 

апарату. Унаслідок погано організованого 
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пропускного режиму спостерігалися навіть 

випадки втечі арештованих із будівлі ХГНК 

[3, арк. 69, 71, 72, 74.]. Щоб припинити 

безлад, керівництво губНК суттєво посилило 

пропускний контроль, заборонивши без пе-

репустки допускати в будівлю будь-яку 

особу, а співробітникам – передавати свої 

посвідчення кому б то не було під страхом 

покарання. За непред’явлення посвідчення 

вартовим дозволялося застосовувати в разі 

потреби до порушників силу та навіть зброю 

(стріляти, бити порушників прикладом тощо) 

[3, арк. 4, 72]. 

До того ж з’ясувалося, що в найутаємни-

ченій організації, якою була ХГНК, далеко 

не завжди дотримувалися режиму секретності 

та конспірації. Було зафіксовано багато ви-

падків, коли співробітники розголошували 

конфіденційну та секретну інформацію, що 

заважало або навіть зривало проведення 

слідства в тій чи іншій справі [3, арк. 125]. 

До того ж співробітники губНК інколи навіть 

розголошували абсолютно таємні справи, 

«про які можуть і повинні знати лише ті, хто 

безпосередньо їх веде» [3, арк. 240]. А завдяки 

«базіканню деяких товаришів» часто розго-

лошувалися службові таємниці [4, арк. 263 зв.]. 

Такий неприпустимий стан речей чекістське 

керівництво намагалося пояснити як перевто-

мою частини чекістів складною та напруже-

ною «боротьбою з ворогами революції», так і 

тим, що до лав співробітників НК внаслідок 

оновлення кадрів на початку НЕПу «почали 

проникати недостатньо стійкі співробітники». 

Порушення службової таємниці та надмірне 

базікання розцінювалося чекістським керів-

ництвом як серйозна провина, «за яку винних 

могли піддавати найсуворішим покаранням» 

[3, арк. 240]. 

Мали місце й різного роду зловживання з 

боку чекістів під час проведення обшуків у 

громадян. Було зафіксовано випадки, коли 

співробітники НК конфісковували речі, що 

не мали жодного відношення до речових до-

казів (білизну, одяг, зубні щітки, гребінці) [3, 

арк. 70]. Інструкцією наказувалося, що в разі 

знаходження під час обшуку великих запасів 

та надлишків, такі в опечатаному вигляді мали 

залишатися на місяцях під відповідальність 

домових комітетів. При цьому помічники 

уповноважених губНК повинні були після 

огляду речей вирішувати, чи потрібно заби-

рати їх до НК [3, арк. 70]. 

«Традиція» забирати з собою речі, знай-

дені під час обшуків (це окрім «речових 

доказів»), склалася в чекістському середовищі 

ще з часів воєнного комунізму. Керівник 

ВУНК М. Лацис (червень 1919 р.), виправдо-

вуючись перед В. І. Леніним, зокрема, наго-

лошував на причині таких дій (наводимо 

мовою оригіналу): «Еще с первого дня мною 

запрещено забирать при арестах что-либо, 

кроме вещественных доказательств. Но рус-

ский человек рассуждает: я разве не заслу-

жил тех брюк и ботинок, которые до сих пор 

носил буржуа. Ведь это моим трудом добыто. 

Значит, я беру свое. И греха тут нет. Отсюда 

частые поползновения» [8, с. 92] Так рево-

люційною ідеологією фактично виправдову-

валося повсякденне свавілля чекістів. Ця 

«традиція» не зникла й на початку НЕПу. 

Наприклад, Є. Євген’єва, співробітника ДПУ, 

було навіть у 1921 р. виключено з КП(б)У 

«за незаконний розподіл конфіскованих ре-

чових доказів», і лише через 4 роки понов-

лено в партії [3, арк. 24]. 

Ще однією проблемою поведінки чекістів 

різних службових щаблів була грубість у 

спілкуванні, причому не лише до тих, із ким 

доводилося стикатися за родом служби, але й 

між собою. Так, ще до переходу до НЕПу 

(31 січня 1921 р.) з’являється промовистий 

наказ голови ХГНК І. Радіна, що констатує: 

«Співробітники губНК в роботі з іншими 

закладами тримають себе надто грубо та 

зухвало і тим самим дискредитують НК» [3, 

арк. 34]. До речі, це був уже далеко не пер-

ший наказ керівництва ХГНК про неприпус-

тимість грубого поводження з громадянами. 

Лише у вересні 1920 р. очільник губНК двічі 

видав подібні розпорядження, навіть погро-

жуючи «негайно звільнити» винних з роботи 

в НК [4, арк. 272, 286]. Проте це було «голо-

сом того, хто кричав у пустелі», оскільки 
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практично не мало жодних реальних наслід-

ків у поведінці харківських чекістів. Грубість 

проявлялася навіть у спілкуванні одне з 

одним співробітників губНК. Так, наприклад, 

28 квітня 1921 р. телефоніста Щетиніна «за 

брутальні відповіді по телефону та невміння 

відповідати на виклики» заарештували на 3 

доби «з виконанням службових обов’язків» 

[3, арк. 142]. В іншому випадку за грубість у 

ставленні до своїх підлеглих сувору догану 

було оголошено старшому бухгалтеру фін-

частини ХГНК Попову [3, арк. 127].  

Ще гіршими були справи з поведінкою 

чекістів, що вели допити арештантів. Так, за 

недбале та неуважне ставлення до арешто-

ваних під час допиту уповноваженого губНК 

Понаровського було заарештовано на 3 доби 

[3, арк. 49 зв.]. Спеціальний наказ голови 

ХГНК І. Радіна мусив констатувати майже 

буденну практику, а саме: «недозволено грубу 

поведінку чекістів з тими, кого допитували» 

[3, арк. 137]. Коменданту ХГНК І. Судакову 

спеціальним розпорядженням очільника губНК 

навіть доручалося «оголосити своїх черговим 

помічникам, караульним начальникам і вар-

товим про ввічливе поводження з арештова-

ними» [4, арк. 25]. 

Не лише грубістю, але й брутальністю, що 

нерідко поєднувалася з цинізмом та невмоти-

вованою жорстокістю, характеризувалася по-

ведінка деяких (поки що) чекістів по відно-

шенню до затриманих та арештованих. Про 

такі випадки змушена була навіть писати 

радянська преса, яка звичайно розцінювала 

їх як «порушення революційної законності». 

Так, 31 грудня 1922 р. харківська газета 

«Пролетарий» повідомила читацькій ауди-

торії приголомшливу інформацію про злочину 

діяльність районного інформатора ДПУ Вал-

ківського повіту (с. Високопілля) Олексія 

Шевченка, що був комсомольцем. Разом зі 

своїми «компаньйонами» О. Шевченко неза-

конно арештовував селян, займався здирниц-

твом, брав хабарі тощо. Цих арештованих 

(звичайно, за наклепом) селян чекіст та його 

поплічники піддавали жорстоким тортурам – 

били залізними прутом та кийками, били 

головою об стіну тощо. Знущання зазнавали 

не лише арештанти, але й їхні родичі. Одну 

вагітну молоду жінку – дружину арештанта – 

Шевченко так жорстоко побив, що в неї по-

чалися передчасні пологи. Коли ж селяни 

намагалися протестувати проти незаконних 

дій чекіста та його поплічників, то останні 

відкрили стрілянину по протестувальниках 

[11]. Нагадаємо, що мова йде ще не про 

1937 р., а про 1922 р., але чекістський «по-

черк» уже добре вгадується.  

Грубими та нерідко цинічними рисами ха-

рактеризувалася поведінка чималої кількості 

чекістів Харкова в побутових умовах, де, 

власне, поведінка будь-якої людини постає в 

природному вигляді, так би мовити з міні-

мальним «використанням» мімікрії. Ось про 

який ганебний випадок змушена була газета 

«Пролетарий» повідомити своїх читачів (на-

водимо мовою оригіналу): «На днях на пло-

щади Комсомольца … имел место случай, 

когда взрослый сотрудник ГПУ Ямницкий, 

поссорившись на кухне с соседками, обругал 

их отборными матерными словами». Потім 

«схватился за револьвер и угрожал расстрелять 

всех вообще женщин, кто посмел раздражать 

его. Успех угрозы был необычайным – оби-

тательницы перепугались насмерть и поспешно 

отступили». Увечері Ямницький заявив сусі-

дам: «Предупреждаю, что перестреляю всех 

в квартире, кто будет меня раздражать» [9]. 

Навряд чи можна собі уявити, щоб так міг 

себе вести дореволюційних часів жандарм 

або поліцейський. 

Широкого розповсюдження в середовищі 

чекістів отримало пияцтво. Ще на почату 

НЕПу у своєму наказі № 259 голова ХГНК 

поряд із грубістю та відсутністю чекістської 

дисципліни називав серйозним «недоліком», 

«таким, що ганьбить НК і чекіста, пиятику, 

що руйнує співробітників, створюють вра-

ження в сторонніх спостерігачів, що всі че-

кісти – алкоголіки», визначаючи, що це яви-

ще - зловживання алкоголем - набуло масо-

вого характеру [4, арк. 272]. 

Матеріали партійних чисток кінця 1920-х рр. 

дають цінну інформацію про поширення цього 
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явища серед чекістів. Одного з керівних 

співробітників ДПУ Ю. Елькіна було навіть 

виключено (у 1923 р.) із лав КП(б)У за пия-

тику [1, арк. 83]. Інший чекіст І. Паршенков 

отримав партійну догану за пиятику [1, 

арк. 81]. За надмірну любов до «зеленого 

змія» та «комуністичну чванливість» також 

«заробив» догану чекіст В. Полонський [1, 

арк. 64]. За «любов» до горілки та розповсю-

дження «кухонних» пліток і «кляузи» мав 

партійну догану інструктор із самбо, що пра-

цював у ДПУ, І. Назаренко [1, арк. 84]. За 

випивку отримав партійне стягнення уповно-

важений ДПУ С. Лямін [1, арк. 55]. На стар-

шого уповноваженого В. Іваненка за вчинений 

ним у п’яному вигляді бешкет на вулиці Хар-

кова було накладено стягнення [1, арк. 49]. 

У деяких випадках «перевертні в петлицях» 

навіть були ініціаторами створення та актив-

ними співучасниками бандитських угруповань. 

Так, у вересні 1921 р. секретно-оперативною 

частиною ХГНК було знешкоджено кримі-

нальну групу зі співробітників економічного 

відділу ВУНК (Гончаров, Рафаїлович, Шней-

дер, Зайцев та ін.), які, використовуючи свої 

мандати (посвідчення), влаштовували «нальоти» 

на осіб, котрі володіли коштовностями. Ви-

лучаючи коштовності, вони не залишали 

жодних документів про вилучення (актів, 

розписок тощо). Після викриття злочину всіх 

співучасників злочинного угруповання було 

засуджено до розстрілу [2, арк. 55]. У грудні 

1922 р. Харківський губернський трибунал 

засудив до розстрілу кількох злочинців, серед 

яких були і 3 співробітники ДПУ (Левченко, 

Вєтров і Сігал), котрі стали ініціаторами 

створення злочинного угруповання (до складу 

якого входили й кримінальники-рецидивісти). 

Банда займалася «нальотами» на квартири 

заможних харків’ян [10]. Рік потому, у груд-

ні 1923 р., у Старовірському районі Харків-

ської губернії органами ДПУ було ліквідо-

вано злочинне угруповання, яке очолював 

бандит Маслов, що тероризувало місцевих 

мешканців (грабежі, убивство, терор, заляку-

вання). До складу злочинців разом із головою 

місцевої сільради та головою комнезаму 

входив і місцевий уповноважений ДПУ Но-

віков, який постачав бандитам офіційні по-

свідчення та зброю [6]. 

Отже, наведений вище матеріал дозволяє 

зробити висновок, що в роки НЕПу пове-

дінка абсолютної більшості представників 

чекістського корпусу Харківської НК-ДПУ 

явно не відповідала тим високим вимогам, 

що їх висувала до кожного співробітника 

ВУНК – ДПУ професійна етика, норми якої 

було розроблено очільником ВНК у вигляді 

доступних правил поведінки. У реальному 

житі доби НЕПу (особливо на його початку) 

повсякденна поведінка чекістів була занадто 

далекою від сформованого радянською про-

пагандою ідеалізованого образу співробіт-

ника НК («гаряче серце, холодний розум, 

чисті руки»). Порушення трудової (службової) 

дисципліни в різних формах та такі риси 

їхньої поведінки, як грубість, нестриманість, 

схильність до девіантних проявів поведінки 

та невмотивованого насильства й жорстокості, 

зловживання службовим становищем, пияцтва, 

недотримання елементарних санітарних норм 

тощо. Нерідко траплялися випадки «співро-

бітництва» чекістів із представниками кримі-

нального світу, участь у створенні та діяль-

ності злочинних угруповань, корупційні дії 

та ін. В умовах війни та революції в країні 

відбувалася негативна селекція «людського 

матеріалу», що не припинялася й у роки 

НЕПу. Її наслідки – біологізація людської 

поведінки, переоцінка цінностей із заміною 

загальнолюдських на класові, маргіналізація 

та атомізація соціального простору, нехту-

вання традиційними нормами, непрофесіона-

лізм – не тільки не обійшли чекістську кор-

порацію, але й стали характерними рисами 

«морально-етичного силуету» багатьох її 

представників. Фактична безкарність за по-

рушення морально-етичних норм створю-

вала атмосферу якщо й не вседозволеності 

(особливо в умовах страху та заляканості 

більшої частини населення перед «всюдису-

щою» НК), то майже безмежних можли-

востей для проявів різного роду зловживань, 

а то й свавілля в повсякденному житті. 



Випуск 10 

 

127 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. Державний архів Харківської області (ДАХО), ф. П – 15, оп. 2, спр. 27. 

2. Державний архів Харківської області (ДАХО), ф. Р – 203, оп. 1, спр. 290. 

3. Державний архів Харківської області (ДАХО), ф. Р – 878, оп. 1, спр. 58. 

4. Державний архів Харківської області (ДАХО), ф. Р – 1872, оп. 1, спр. 16. 

5. Золотарьов В. ЧК – ДПУ – НКВС на Харківщині: люди та долі (1919–1941) / В. Золотарьов. – Х., 2003. 

6. Коммунист. – 1923. – 12 дек. - № 291(1185). 

7. Корпоративная этика. – М. : Изд. деловой и учебн. лит-ры, 2003. 

8. На защите революции. Из истории Всеукр. чрезв. комиссии 1917–1922 гг. : сб. док. и мат. – К., 1971.  

9. Пролетарий. – 1922. – 19 нояб. - (№ 265). 

10. Пролетарий. – 1922. – 19 дек. - (№ 290). 

11. Пролетарий. – 1922. – 31 дек. - (№ 301). 

12. Семененко В. И. Слепая верность: из истории Всеукраинской НК / В. И. Семененко // Провинциальная ЧК : 

сб. ст. и матер. – Х., 1994. 

13. Сорокин П. Современное состояние России / П. Сорокин // Новый мир. – 1992. – № 5. 

14. Софинов П. Г. Страницы из жизни Ф. Э. Дзержинского / П. Г. Софинов. – М., 1956. 

15. Труш С. Метаморфози структури губернської надзвичайної комісії на Україні: причини та наслідки (на 

матеріалах харківської губернської надзвичайної комісії, 1919–1922 рр / С. Труш // Актуальні проблеми 

вітчизняної та всесвітньої історії. – Вип. 16. – Х., 2013. 

16. Чекисты : сб. – М., 1972.  

 

 

В. П. Скрипчук, НУ «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого», г. Харьков, Украина 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

ХАРЬКОВСКИХ ЧЕКИСТОВ В ГОДЫ НЭПА 
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STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE PODCZAS 

PANOWANIA STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO 

W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ 
(LATA SZEŚĆDZIESIĄTE XX w. DO POCZĄTKU XXI w) 

 

 

Навколо польсько-українських відносин з боку обох сторін стосунків постало багато 

непорозумінь, міфів тощо. Це твердження стосується також часів панування Стані-

слава Августа Понятовського, які характеризувалися загостренням суспільних, націо-

нальних і релігійних конфліктів на Правобережній Україні. У цьому контексті маємо ди-

витись і на повстання гайдамаків. 

Ключові слова: польсько-українські відносини; Станіслав Август Понятовський; 

польська історіографія 1960–2000 рр. 

 

 

Wokół stosunków polsko-ukraińskich z obu 

stron narosło wiele nieporozumień, mitów etc. 

To stwierdzenie dotyczy również okresu pano-

wania Stanisława Augusta Poniatowskiego, 

który charakteryzował się zaostrzeniem kon-

fliktów społecznych, narodowych i wyznaniowych 

na Prawobrzeżnej Ukrainie. Zarzewie buntu 

nieśli hajdamacy. Określenie hajdamaka pocho-

dziło z języka tureckiego i znaczyło: grabić, 

rabować, napadać. Kulminacyjny moment 

niepokojów to koliszczyzna i rzeź humańska, 

która stanowi do tej pory jedną z najczarniejszych 

kart obu narodów. Po tych tragicznych wydarze-

niach zagrożenie nie minęło, a pod koniec lat 

80-tych XVIII w. istniały uzasadnione obawy o 

wybuch nowej koliszczyzny. Jaką optykę 

stosunków polsko-ukraińskich znajdujemy w 

polskiej historiografii do 1939 r. w zależności 

od perspektywy czasowej i kontekstu społeczno-

kulturowego? Jak przedstawiano przedstawicieli 

obu stron konfliktu? 

W pracy pominiemy autorów traktujących 

stosunki na Prawobrzeżnej Ukrainie marginesowo, 

niejako przy okazji problematyki dotyczącej 

szerszych ram chronologicznych, terytorialnych 

lub merytorycznych. Charakterystykę społeczną 

Prawobrzeżnej Ukrainy, koliszczyznę, nową 

koliszczyznę spotykamy zwłaszcza w pracach 

analizujących stosunki religijne [6, s. 390391; 7, 

s. 278; 14, s. 247–249; 29, s. 122]. 

Największy wkład w badania nad stosunkami 

polsko-ukraińskimi w okresie panowania Stani-

sława Augusta Poniatowskiego wniósł Władysław 

Andrzej Serczyk. Urodził się 23 lipca 1935 r. w 

Krakowie, w rodzinie o tradycjach galicyjskich 

chłopów i działaczy Polskiego Stronnictwa 

Ludowego, zaś zmarł 5 stycznia 2014 r. w 

Rzeszowie [15; 19; 24, s. 350; 34; 35]. Ojciec, 

Wojciech, inżynier rolnik, brał udział w obronie 

Lwowa, był więźniem niemieckich obozów 

koncentracyjnych, matka, Waleria, nauczycielką. 

Jego brat, Jerzy Włodzimierz, został również 

profesorem historii w Toruniu. Serczyk stu-

diował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim 

w Krakowie i Uniwersytecie Marii Curie-Skło-

dowskiej w Lublinie. Po ukończeniu studiów w 

1956 r. pracował w Katedrze Historii Narodów 

ZSRR, którą kierował wówczas Antoni Podraza. 

Stopień naukowy doktora uzyskał w 1963 r. na 

podstawie rozprawy o gospodarstwie magnackim 
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na Podolu w drugiej połowie XVIII w., nato-

miast stopień naukowy doktora habilitowanego 

w 1967 r. W 1971 r. został kierownikiem 

Katedry Historii Europy Wschodniej (Serczyk 

zmienił nazwę byłej Katedry Historii Narodów 

ZSRR). W 1978 r. został profesorem nadzwy-

czajnym, a w 1983 r. profesorem zwyczajnym. 

W latach 1974–1978 pełnił funkcję dyrektora 

Biblioteki Jagiellońskiej, a w latach 1979–1981 

prorektora do spraw nauki Uniwersytetu 

Jagiellońskiego (przestał pełnić tę funkcję po 

rezygnacji z członkostwa w Polskiej Zjedno-

czonej Partii Robotniczej). W latach 1986–1996 

był zatrudniony w Filii Uniwersytetu Warszaw-

skiego w Białymstoku, gdzie w latach 1993–

1996 pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu 

Warszawskiego do spraw Filii w Białymstoku. 

W tym czasie wydano księgę pamiątkową z 

okazji sześćdziesiątej rocznicy jego urodzin 

[33]. W 1997 r. przeniósł się do Rzeszowa, 

gdzie został profesorem Wyższej Szkoły Peda-

gogicznej (od 2001 r. Uniwersytetu Rzeszow-

skiego) i kierownikiem Zakładu Historii i 

Kultury Europy Wschodniej. Serczyk był wielo-

krotnie odznaczany i nagradzany (między 

innymi w 2007 r. otrzymał prestiżową nagrodę 

«Przeglądu Wschodniego» za całokształt twór-

czości naukowej), należał do wielu organizacji, 

a między innymi był przewodniczącym Polsko-

Ukraińskiej Komisji ds. Podręczników Szkolnych, 

przez dwie kadencje wiceprezesem Zarządu 

Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego, 

członkiem Zarządu Głównego Związku Literatów 

Polskich, członkiem Prezydium Komitetu Nauk 

Historycznych Polskiej Akademii Nauk, przez 

trzy kadencje członkiem Centralnej Komisji ds. 

Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego. Był  

profesorem wizytującym na wielu uniwersytetach 

na Ukrainie, w Rosji, Niemczech, Austrii, 

Kanadzie. Został też głównym konsultantem 

historycznym podczas kręcenia przez Jerzego 

Hoffmana, jego licealnego kolegi, filmu 

«Ogniem i mieczem». W 2010 r. wydano z 

okazji 75 rocznicy urodzin Serczyka i 55-lecia 

pracy naukowej księgę pamiątkową [13]. 

Tematem rozprawy habilitacyjnej Serczyka 

była koliszczyzna, czyli powstanie hajdamaków 

i chłopów w latach 1768–1771, która została 

wydana w ramach «Zeszytów Naukowych 

Uniwersytetu Jagiellońskiego» (Seria: Prace 

Historyczne, z. 24) [22]. W dwóch pierwszych 

rozdziałach autor opisał sytuację społeczno-

gospodarczą, polityczno-wojskową i nastroje w  

przededniu powstania na «dalekiej Ukrainie». 

Część informacji pochodziła z wcześniejszych 

ustaleń dotyczących gospodarstwa magnackiego. 

Kolejne rozdziały poświęcone zostały na analizę 

przebiegu koliszczyzny, poczynając od wyjścia 

oddziałku Maksyma Żeleźniaka z Monastyru 

Motronińskiego, poprzez marsz przez Lisiankę 

do Humania. Według Serczyka ustalenie liczby 

ofiar rzezi humańskiej nie jest rzeczą możliwą. 

Różne dane podają liczby 20–-30 tysięcy osób, 

wiele z nich po okrutnych męczarniach. Prawdo-

podobniejsze wyliczenia to według niego 12 ty-

sięcy [22, s. 99]. W dalszych fragmentach 

książki opisywał odwet aparatu władzy Rzeczy-

pospolitej we współpracy z armią rosyjską aż do 

ostatnich aktów oporu hajdamaków i chłopów. 

Serczyk solidnie wykorzystał materiały 

archiwalne znajdujące się w różnych ośrodkach 

na Ukrainie i w Polsce, a także przekazy 

pamiętnikarskie, relacje, listy etc. Należy pod-

kreślić jego gruntowną znajomość historiografii 

nie tylko polskiej, lecz także ukraińskiej, rosyjs-

kiej i radzieckiej. Analiza tej historiografii 

doprowadziła go do przerysowanych wniosków, 

zgodnych z ówczesną wykładnią metodologiczną, 

a właściwie ideologiczną (aczkolwiek i tak 

ostrożnych): «Wydaje się również, że w nowych 

warunkach polska nauka historyczna ma 

obowiązek, a także szerokie, znacznie większe 

niż dotychczas możliwości wypowiedzenia się na 

temat wydarzenia, które trwale zapisało się w 

dziejach Polski, Ukrainy i Rosji. Jedyna jak 

dotąd, poświęcona tym wypadkom, przestarzała 

i tendencyjna praca Rawity-Gawrońskiego – to 

cały dorobek polskiej historiografii w tej mierze. 

Nadszedł czas, by uwolnić się od koniunk-

turalnego wpływu chwili bieżącej, by wreszcie 

sine ira et studio spojrzeć na koliszczyznę z 

różnych punktów widzenia współczesnego 

wypadkom społeczeństwa, ocenić jak zostały 

one przyjęte przez różne warstwy społeczne, 

jakie miały znaczenie dla ich aktualnego i 
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przyszłego losu. Jednym słowem, należy ukazać 

koliszczyznę w jej właściwej skali, nie tylko na 

możliwie szerokim tle historycznym, ale jako 

niepodzielną jego część» [22, s. 20]. 

Według Serczyka obok konfliktu podstawo-

wego między chłopem a panem feudalnym 

występowały równocześnie konflikty religijny i 

narodowy, co doprowadziło do wytworzenia się 

na przełomie lat 1767 i 1768 sytuacji kryzysowej, 

wzrostu nastrojów rewolucyjnych [22, s. 165–

166]. Wojna z konfederatami barskimi spara-

liżowały zdolność obronną feudalnego aparatu 

władzy w Rzeczypospolitej. Z kolei powstańcy 

liczyli na zbrojną pomoc rosyjską, ale srodze się 

zawiedli. Skoro rządzący w Rosji spostrzegli, że 

niepokoje społeczne mogą zagrażać porządkowi 

na lewobrzeżnej Ukrainie, armia carska zaczęła 

współdziałać z partią ukraińską i podolską, 

dowodzoną najpierw przez Franciszka Ksawe-

rego Branickiego, a później przez Józefa Gab-

riela Stempkowskiego. 

Z perspektywy 200 lat dzielących od pow-

stania na Ukrainie Serczyk dostrzegł wartości 

niezauważalne dla współczesnych tym wydarze-

niom. Przede wszystkim koliszczyzna posiadała 

ogromne znaczenie dla rozbudzenia jedności 

etnicznej narodu ukraińskiego, stała się ważnym 

ogniwem w procesie formowania własnej, 

narodowej tradycji. Według Serczyka jednym z 

czynników sprawczych kryzysu lat 1767/1768 

była wyrosła z klasowego podłoża i tkwiąca w 

społecznej świadomości chłopstwa ukraińskiego 

niechęć do elementu polskiego osiadłego na 

Prawobrzeżu. Natomiast zaślepiona chęcią zemsty 

strona polska nie wyciągnęła jednak z tego 

koniecznych wniosków, kontynuując politykę 

represji i terroru, mimo że wywoływała ona 

rezultaty odwrotne od zamierzonych. Tak pod-

sumował tę politykę: «Koliszczyzna stanowiła 

groźne memento dla polskiego panowania na 

kresach wschodnich, zwiastując również 

nietrwałość i upadek całego ówczesnego syste-

mu społecznego» [22, s. 167]. 

Znacznym rozszerzeniem badań nad niepo-

kojami społecznymi na Ukrainie była książka o 

hajdamakach, wydana dwukrotnie przez Wyda-

wnictwo Literackie w Krakowie (I wyd. 1972, 

II wyd. 1978). Serczyk starał się dotrzeć do 

genezy zjawiska hajdamaczyzny w oparciu o 

poszukiwanie określeń pochodzących z języka 

tureckiego («napadać, grabić, rabować») [20, 

s. 10–11]. W efekcie żmudnych poszukiwań 

archiwalnych (księgi grodzkie) pozostał przy 

pierwotnej wersji, że zjawisko zaczęło się w 

drugim dziesięcioleciu XVIII w. (po raz 

pierwszy pojawiło się w dokumencie z 1717 r.). 

W latach dziewięćdziesiątych XVIII w. miały 

miejsce ostatnie napady na dwory i karczmy, po 

których następowały szybkie ucieczki za kordon 

graniczny. W książce autor omówił dzieje ruchu 

hajdamackiego od pierwszych wzmianek o nim, 

poprzez największe wystąpienia na czele z pow-

staniem zwanym koliszczyzną, aż po wydarzenia 

z okresu Sejmu Czteroletniego, kiedy narastał 

strach przed nową koliszczyzną. 

Ruch hajdamacki nie trwał długo, ale w 

świadomości Ukraińców i Polaków pozostawił 

ślady trwające do dziś. Serczyk podkreślił, że 

hajdamaczyzna weszła na trwałe w skład 

narodowej świadomości Ukraińców. Nie należy 

się zatem dziwić, «gdyż zjawisko to, mimo 

występowania na innych terenach ruchów 

społecznych o podobnym charakterze, było 

przecież swoiste wyłącznie dla Ukrainy i wiąże 

się nierozłącznie z przeszłością narodu ukraiń-

skiego» [20, s. 11]. Po zlikwidowaniu Kozaczyzny 

w jej klasycznej, autonomicznej postaci na 

przełomie XVII i XVIII w. oraz po zniesieniu 

Siczy w 1709 r., całą tradycję ruchu społecznego 

przejęła hajdamaczyzna. Po odrodzeniu się 

Siczy w 1734 r. na lewobrzeżnej Ukrainie 

sytuacja powyższa się nie zmieniła, ponieważ 

Kozaczyzna nie powróciła już do swojej dawnej 

świetności, przestając niemal całkowicie odgrywać 

rolę samodzielnego czynnika politycznego. 

Autor nie zamierzał jedynie napisać opowieści 

o hajdamakach, pracy popularnonaukowej, lecz 

przede wszystkim powiązać ten ruch ze 

skomplikowanym podłożem osiemnastowiecznej 

rzeczywistości kresowej. Napisał: «Przy oma-

wianiu tej kwestii ważne jest bowiem nie tylko 

zrozumienie tła społeczno-gospodarczego, 

decydującego o przebiegu tego długotrwałego 

buntu plebejskiego, ale również zwrócenie 

uwagi na zjawiska należące do innej sfery, tej, 
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którą przywykło się nazywać nadbudową – a 

więc sfery stosunków politycznych, religijnych i  

narodowych» [20, s. 6]. Serczyk starał się 

wyeksponować hajdamaczyznę jako jedno, ale 

nie jedyne, ze zjawisk rzeczywistości ziem 

ukraińskich w XVIII w. 

Aktualnie, w związku z dyktatem publiko-

wania narzuconym przez tak zwaną parametry-

zację nauki, nasila się zjawisko, które przed laty 

Andrzej Feliks Grabski określił mianem depro-

fesjonalizacji polskiej historiografii, co można 

porównać do prawa gospodarki rynkowej o 

wypieraniu dobrego pieniądza przez zły [8, 

s. 246]. Dlatego coraz częściej, oprócz innych 

mankamentów, zdarzają się braki bibliograficzne 

wynikające przede wszystkim z pośpiechu, czyli 

nie dopełnianie przez badaczy kryterium 

skrupulatności. Niektórzy współcześni autorzy 

zbyt szybko pragną syntetyzować swoje usta-

lenia i interpretacje, konstruując syntezy lub 

prace popularnonaukowe. Nie rozumieją oni, że 

narracja popularnonaukowa jest trudna, łatwo 

wpada się w pułapkę uproszczeń, zdań banal-

nych, nie osadzonych w kontekście społeczno-

kulturowym. Wymaga erudycji, którą się osiąga 

po żmudnych badaniach analitycznych. Natomiast 

Serczyk napisał swoją książkę o hajdamakach 

po gruntownych badaniach źródłowych, w 

oparciu o solidną wiedzę pozaźródłową. Pewien 

niedosyt mogą jedynie budzić drobne braki 

bibliograficzne (na przykład nieznajomość prac, 

które ukazały się po wydaniu Koliszczyzny, 

czyli Petro Mirczuka i Grigorija J. Hrabana). 

Pisząc książkę o hajdamakach Serczyk miał 

świadomość rozlicznych trudności, jakie się 

piętrzyły w trakcie kwerend, a zwłaszcza 

konstruowania narracji: «Podejmując dzisiaj ten 

temat, historyk staje przed bardzo trudnym i 

niewdzięcznym zadaniem. Na istniejące już 

doskonałe formalnie wizje artystyczne, na 

tradycyjne opracowania monograficzne, w 

których prezentowano albo spojrzenie szlachcica 

z kresów, oburzonego surowością hajdamaczyzny, 

albo też nacjonalisty przymykającego oczy na 

okrucieństwa i starającego się usprawiedliwić 

absolutnie wszystkie poczynania hajdamaków, 

trzeba nałożyć nową wizję. Musi ona spełniać 

szereg istotnych warunków: opierać się na 

nowej, klasowej interpretacji zjawiska; spełniać 

walory opracowania naukowego, a nie fikcji 

literackiej, a jednocześnie trafiać do możliwie 

szerokiego kręgu czytelników. Pominięcie które-

gokolwiek z tych założeń stawia pod znakiem 

zapytania celowość podejmowania takiego 

trudu» [20, s. 8]. Dla Serczyka było więc jasne, 

że zadaniem historyka nie jest osądzanie, ale 

osadzanie bohaterów swojej narracji (w tym 

przypadku hajdamaków) w kontekście społeczno-

kulturowym, a także nie poddawanie się 

emocjom, na przykład nacjonalistycznym. 

W 1979 r. ukazało się pierwsze wydanie 

podręcznika historii Ukrainy, obejmującego 

chronologicznie dzieje tego kraju od epoki 

kamienia do czasów współczesnych. Drugie 

wydanie z 1990 r. już było nie ocenzurowane, 

natomiast trzecie z 2001 r. Serczyk doprowadził 

do pierwszych lat niepodległości Ukrainy w 

latach dziewięćdziesiątych XX w. [21]. Autor 

starał się ukazać wielowymiarowość i wielo-

barwność historii, powiązanie dziejów Ukrainy 

z naszymi dziejami, a także z dziejami Rosji. 

Optymistycznie napisał, że w latach dziewięć-

dziesiątych XX w. «Zaczął się dokonywać 

przewrót w świadomości społecznej narodu 

polskiego i ukraińskiego. Ma on prawdziwie 

rewolucyjny charakter. Miejsce tradycyjnego 

postrzegania sąsiada jako – z jednej strony 

rezuna  zbroczonego krwią niewinnych, z 

drugiej zaś – ciemiężyciela i polonizatora 

zajmują obecnie stopniowo wizerunki narodu 

wytrwale walczącego o prawo do bytowania we 

własnym państwie, oraz innego – niesłusznie w 

przeszłości lekceważonego i źle traktowanego 

potencjalnego sojusznika, mogącego stanowić 

rzetelne wsparcie w tej walce. To prawda, że 

emocje wciąż jeszcze odgrywają istotną rolę nie 

tylko w stosunkach wzajemnych, lecz także w 

sposobie podejścia do wspólnej, często drama-

tycznej, wręcz tragicznej przeszłości, jednak 

mozolna praca historyków pozwala wyelimi-

nować stereotypowe traktowanie dziejów» [21, 

s. 5–6]. 

Oceną Serczyka sugerowali się inni autorzy. 

Henryk Litwin, mający pokaźny dorobek 
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naukowy, ale dotyczący XVI–XVII w., napisał, 

że stan wrzenia wywołany przez wydarzenia 

1768 r. trwał jeszcze kilka lat «i tyleż czasu 

ciągnęła się akcja pacyfikacyjna >krwawego< 

Józefa Stępkowskiego, dorównująca niemal 

okrucieństwem niedawnym rzeziom» [12, s. 110]. 

Według niego wydarzenia związane z koliszczyzną 

działy się pod słabo artykułowanymi hasłami 

usunięcia z Ukrainy Lachów i życia na koza-

ckiej swobodzie pod berłem carycy Katarzyny. 

Z oceną o słabo wyartykułowanych hasłach nie 

sposób się zgodzić. Prawdopodobnie Litwin 

napisał te słowa w atmosferze dążenia do 

zbliżenia polsko-ukraińskiego. Natomiast ocena, 

że na skutek koliszczyzny między zupełnie już 

spolonizowaną szlachtą a ukraińską ludnością 

powstały nowe bariery nienawiści, jest 

oczywista, żeby nie stwierdzić, że banalna. 

Płodnym pisarzem na temat Kozaczyzny i 

dziejów Ukrainy był Leszek Podhorecki (1934–

2000), zasłużony popularyzator historii, napisał 

wiele książek na temat polskich dowódców, 

dziejów Tatarszczyzny, dziejów Kijowa i 

Lwowa [12]. Pochodził z polskiej rodziny szla-

checkiej wywodzącej się z  Wołynia. Rodzice 

Podhorodeckiego, Stefan i Petronela z domu 

Ilnicka, osiedlili się w Pruszkowie po I wojnie 

światowej, a w 1935 r. przenieśli się do Woło-

mina. W 1955 r. ukończył studia historyczne na 

Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczył w 

seminariach Stanisława Herbsta, u którego 

zamierzał otworzyć przewód doktorski, z 

którego ostatecznie z powodów osobistych 

zrezygnował. W 1983 r., doktoryzował się na 

Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem 

Władysława A. Serczyka na podstawie rozprawy 

Jan Karol Chodkiewicz 1560–1621. Został 

pochowany na cmentarzu w swoim rodzinnym 

mieście Wołominie. 

W 1976 r. ukazała się jego synteza dziejów 

Ukrainy, a już po śmierci, czyli w 2014 r. 

Kolejna [16; 18]. We fragmentach wspomnianej 

syntezy Ukrainy wkradły się  również błędy 

merytoryczne, na przykład informacja, że 

Franciszek Ksawery Branicki był już hetmanem 

w 1768 r. [16, s. 155], podczas gdy hetmanem 

polnym koronnym został dopiero w 1773 r. 

Mimo to z częścią faktów i interpretacji można 

się zgodzić. Niektóre tezy wymagają weryfikacji, 

na przykład o przekształceniu z czasem 

napadów hajdamaków w pospolity bandytyzm, 

zwalczany również przez samych chłopów [16, 

s. 156]. Te postawy obserwujemy przez cały 

okres trwania ruchu hajdamackiego, oczywiście 

ze wskazaniem na napady na dwory i idealizację 

w tradycji ukraińskiej. Są jeszcze inne aspekty 

tych zachowań. Eugeniusz Antoni Heleniusz 

Iwanowski pisał, że ludność ukraińska dobro-

wolnie informowała o przywódcach hajdamaków, 

winnych rzezi etc., którzy mogli uciec do Rosji, 

ponieważ «rząd rosyjski silnie sprzyjał i 

dopomagał wszelkim wędrówkom i wyjściom z 

Rzpltej» [10, s. 23]. Powyższe zachowania, 

czyli donoszenie na bliskich i sąsiadów, 

zwłaszcza w atmosferze strachu, nie są oczywiście 

wykluczone, a nawet wysoce prawdopodobne. 

Podhorodecki zgodnie z utrwalonymi w 

historiografii tezami wskazał na uwarunkowania 

koliszczyzny: wygasanie wolnizn kolonistów na 

Bracławszczyźnie i zmuszanie chłopów do 

pańszczyzny, konflikt religijny i wzmożenie 

strachu przed szlachtą w sytuacji trwania 

konfederacji barskiej [16, s. 153]. Niektóre tezy 

są zbyt daleko idące i wynikły raczej z pasji 

popularyzatora historii. Jako zbyt daleko idące 

przypuszczenie (kiedyś nazywano pustym 

przypuszczeniem) można uznać, że uspraw-

nienie aparatu administracyjnego Rzeczypospolitej 

w wyniku reform wprowadzonych przez obóz 

patriotyczny było odczuwane przez chłopów i 

mieszczan jako wzmożenie ucisku [16, s. 156]. 

Podobny wniosek nasuwa się odnośnie frag-

mentu o wojnie 1792 r., kiedy «lud ziem 

kresowych zdecydowanie opowiedział się po 

stronie caratu, co w znacznym stopniu 

przyczyniło się do porażki wojsk koronnych, a w 

konsekwencji do drugiego rozbioru» [16, 

s. 157]. 

Niektóre wspomniane wyżej tezy znalazły się 

w wydanej po śmierci Podhorodeckiego książce 

o Kozakach zaporoskich, zwłaszcza dotyczące 

uwarunkowań wybuchu koliszczyzny [17, s. 164–

167]. Autor powtórzył opisy rzezi szlachty, 

unitów i Żydów z jednej strony, a z drugiej 

strony represji rosyjskich i (mniej) polskich. 
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Zbyt ogólnikowo, bez podania kontekstu, 

napisał: «W odwet wojsko wycinało teraz w pień 

całą ludność zbuntowanych osiedli. Represje 

przybrały tak okrutny charakter, że nawet 

dziedzice domagali się przerwania rzezi, gdyż 

zabrakłoby im rąk do pracy na folwarkach» [17, 

s. 166]. Dość obszerne fragmenty książki 

poświęcone są na sceny ukarania Maksyma 

Żeleźniaka i Iwana Gonty. Podhorodecki zakoń-

czył swoje wywody oceną wyjętą z poprzedniej 

epoki: «Koliszczyzna została utopiona w morzu 

krwi. Ale walka klasowa na Ukrainie nie 

ustawała. Wielu powstańców uszło na Sicz, 

gdzie doszło do nowych konfliktów» [17, s. 167].   

Tylko z racji kronikarskiego obowiązku 

wymienimy publikację Marka Wagnera z 2000 r. 

[32, s. 43–52]. Autor, wybitny badacz wojsko-

wości staropolskiej drugiej połowy XVII i 

początku XVIII w., prawdopodobnie jako 

historyk dziejów nowożytnych został zobligo-

wany przez środowisko siedleckie do napisania 

referatu na konferencję i wygłoszenia go na 

temat istotnego epizodu stosunków polsko-

ukraińskich, czyli koliszczyzny.    

Wiedzę o stosunkach polsko-ukraińskich 

znacznie rozszerzył literaturoznawca z Uniwer-

sytetu Pedagogicznego w Krakowie, Piotr 

Borek, którego zainteresowania naukowe obejmują 

między innymi staropolskie pamiętnikarstwo 

oraz historię i kulturę Ukrainy w XVII–XVIII 

w. W 2001 r. opublikował on książkę o obrazie 

Ukrainy w staropolskich diariuszach i pamiętni-

kach, w której jeden z podrozdziałów poświęcił 

hajdamaczyźnie [5, s. 111–148]. W konfrontacji 

z literaturą przedmiotu, czyli z Franciszkiem 

Rawitą-Gawrońskim i Serczykiem, Borek 

prześledził związki hajdamaczyzny z tradycją 

zaporoską, jej cechy, na przykład taktykę, zakres 

działania etc. Okres koliszczyzny nazwany został 

przez Borka «apokalipsą ukrainną», a przekazy 

pamiętnikarskie jej poświęcone podzielił na 

przekazy świadków rzezi i teksty powstałe 

znacznie później, nawet w XIX w. Wszystkie 

relacje wskazują na Melchizedeka Znaczko-

Jaworskiego Rosjan jako inicjatorów rzezi 

ukrainnej 1768 r., zaś dodatkowo podkreśla się 

rolę Maksyma Żeleźniaka. Relacje opisują także 

okrucieństwa hajdamaków i chłopstwa z 

Prawobrzeża, a z drugiej strony regimentarza 

partii ukraińskiej i podolskiej Józefa Gabriela 

Stempkowskiego. W pamiętnikach szlacheckich 

konstruowany był obraz na zasadzie opozycji 

wartości: «Z jednej strony prezentowano 

chłopstwo winne przelewu krwi oraz żadnych 

rabunku hajdamaków, a z drugiej, dobrą i 

bogobojną szlachtę, która niewinnie poniosła 

męczeństwo» [5, s. 147].   

W wydanej w 2002 r. książce i artykule 

Borek prześledził ewolucję terminu w pracach 

Rawity-Gawrońskiego i Serczyka oraz słowni-

kach, jego modyfikacje i ograniczenia [2; 4, 

s. 211–231]. Wyraz «hajdamacki» mógł funk-

cjonować już od połowy XVII w. i miał 

wyraźnie negatywne konotacje. Natomiast po 

późniejszych przekształceniach: «Hajdamakę 

postrzega się obecnie jako ukraińskiego wyzwo-

liciela ojczyzny spod szlacheckiego, czy szerzej, 

polskiego ucisku. Pomija się przy tym właściwie 

rabunkowy charakter hajdamaczyzny» [2, s. 29; 

4, s. 230]. 

W 2005 r. ukazała się kolejna książka Borka 

o Ukrainie, która jednak dotyczyła przeważnie 

XVII w. [3]. Autor analizuje w jednym z 

rozdziałów zapomniany poemat o rzezi humańskiej 

1768 r. [3, s. 173–191], czym poszerza podstawę 

źródłową wydarzeń zwanych koliszczyzną. W 

innym fragmencie książki Borek zanalizował 

Dyjaryjusz podjazdu mego na hajdamaków z 

Berdyczowa ekspedyjowanego roku Pańskiego 

1749 koniuszego litewskiego księcia Udalryka 

Krzysztofa Radziwiłła [3, s. 242–251]. Wyprawa 

była niezbyt udana, co zresztą stanowiło normę 

w potyczkach z hajdamakami. Z czasem hajda-

maczyzna uległa mityzacji.   

W 2005 r. Karol Grünberg i Bolesław 

Sprengel opublikowali obszerną syntezę stosun-

ków polsko-ukraińskich, od X do XXI w. [9] 

Autorzy reprezentują inne zakresy chronologiczne 

i merytoryczne niż historia Rzeczypospolitej w 

czasach nowożytnych, dlatego w pracy zdarzają 

się błędy merytoryczne. Na przykład dla okresu 

walk z koliszczyzną podnieśli Franciszka 

Ksawerego Branickiego do rangi hetmana 

wielkiego koronnego, a Józefa Gabriela Stemp-



Історичний архів 

 

134 

kowskiego uczynili przedwcześnie kasztelanem 

kijowskim [9, s. 108]. Niejedna to zresztą 

pomyłka dotycząca postaci na ówczesnej 

Ukrainie. Stempkowskiego też przedwcześnie 

awansował do godności kasztelana kijowskiego 

historyk francuski Daniel Beauvois [1, s. 276]. 

Te niezgodne z rzeczywistością informacje 

powtarzane są w mnożących się «kresowych» 

publikacjach [23, s. 89].   

Grünberg i Sprengel podkreślili, że wzrost 

aktywności hajdamaków zbiegł się z okresem 

osłabienia władzy państwowej. Z powodu kon-

fliktu wokół sprawy dysydentów i konfederacji 

barskiej sytuacja stała się napięta. Zdecydo-

wanie opowiedzieli się za inspirowaniem 

koliszczyzny przez Rosjan, którzy «wiedzieli też 

o rosnącym w środowisku kozackim oporze 

przeciwko ograniczaniu przez carat autonomii 

Zaporoża i obawiali się, że niezadowoleni 

Kozacy z Lewobrzeża mogą szukać poparcia u 

konfederatów barskich. Zapobiec temu mogło 

wywołanie antypolskiego ruchu kozackiego na 

Prawobrzeżu» [9, s. 106]. Skrótowy przebieg 

wypadków, które nazwali powstaniem chłopskim, 

przedstawili za Serczykiem. 

W okresie panowania Stanisława Augusta 

Poniatowskiego kluczową postacią na prawo-

brzeżnej Ukrainie był Józef Gabriel Stemp-

kowski, regimentarz partii ukraińskiej i podolskiej 

w okresie koliszczyzny, później generał lejtnant, 

kasztelan kijowski, a wreszcie wojewoda 

kijowski. Do tej pory brak jego biografii, a 

przecież odgrywał istotną rolę w stosunkach 

polsko-ukraińskich. Tej luki nie wypełniły 

artykuły na jego temat Tadeusza Srogosza [25, 

s. 171–183; 26, s. 117–135; 27, s. 60–74; 28, 

s. 89–98], jak również ustalenia Macieja Trąb-

skiego o wizji nowej koliszczyzny pod koniec 

lat 80-tych XVIII w. [30, s. 100–104; 31, 

s. 224–234]. 

Stosunki polsko-ukraińskie w ciągu stuleci 

kształtowały się w złożonych okolicznościach. 

W okresie panowania Stanisława Augusta 

Poniatowskiego na te stosunki oddziaływały 

czynniki społeczne, narodowe, wyznaniowe, 

międzynarodowe. Od tego czasu skala konfliktu 

zmieniała się, oscylując między sporadyczną 

współpracą a ludobójstwem. Mimo to należy 

dążyć do pojednania między bratnimi narodami, 

co wcale nie znaczy pomijania spraw trudnych i 

bolesnych. W dalszym ciągu w sferze postulatu 

pozostaje wspólny polsko-ukraiński program 

badawczy dotyczący hajdamaków i koliszczyzny, 

który przynajmniej wypracuje protokół rozbież-

ności. Niewątpliwie oprócz argumentów mery-

torycznych, dalej funkcjonować będą inne, 

związane z kontekstem ideologicznym, politycznym 

etc. Chodzi jednak o to, aby dyskurs na temat 

stosunków polsko-ukraińskich w różnych epokach 

sprowadzić do zbliżonego do normalności dys-

kursu naukowego, mającego na uwadze jedynie 

ograniczenia wynikające z imputacji kulturowej. 
 

 

ŹRÓDŁA I LITERATURA 

1. Beauvois D. Rzeczpospolita polsko-litewska w XVIII wieku i pięć narodów na jej obszarach w wieku XIX / 

D. Beauvois // Historia Europy Środkowo-Wschodniej. – T. I. / [red. J. Kłoczowski]. – Lublin : Instytut Europy 

Środkowo-Wschodniej, 2000. 

2. Borek P. Do genezy wyrazów «hajdamaka», «hajdamacki», «hajdamactwo» / P. Borek // Annales Academiae 

Paedagogicae Cracoviensis. – Folia 6. – Studia Linguistica 1. – Kraków, 2002. 

3. Borek P. Od Piławiec do Humania. Studia staropolskie / P. Borek. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii 

Pedagogicznej, 2005. 

4. Borek P. Szlakami dawnej Ukrainy. Studia staropolskie / P. Borek. – Kraków : Collegium Columbinum, 2002. 

5. Borek P. Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach. Bohaterowie, fortece, tradycja / P. Borek. – Kraków : 

Collegium Columbinum, 2001. 

6. Butterwick R. Polska rewolucja a kościół katolicki 1788–1792 / R. Butterwick. – Kraków : Arcana, 2012. 

7. Ćwikła L. Polityka władz państwowych wobec Kościoła prawosławnego i ludności prawosławnej w Królestwie 

Polskim, Wielkim Księstwie Litewskim oraz Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1344–1795 / L. Ćwikła. – 

Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2006. 

8. Grabski A. F. Zarys historii historiografii polskiej / A. F. Grabski. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2000. 



Випуск 10 

 

135 

9. Grünberg K. Sprengel B. Trudne sąsiedztwo. Stosunki polsko-ukraińskie w X–XX wieku / K. Grünberg. – 

Warszawa : Książka i Wiedza, 2005. 

10. Heleniusz Iwanowski E.A. Rozmowy o polskiej koronie / E. A. Heleniusz Iwanowski. – T. II. – Kraków : 

Drukarnia «czasu», 1873. 

11. Kubacz M. Historyk i pedagog Leszek Stefan Podhorodecki (1934-2000) / M. Kubacz // Dawny Wołomin, 

WWW.dawny.pl (dostęp: 12.06.2015). 

12. Litwin H. Od Unii Lubelskiej do III rozbioru Rzeczypospolitej. Rzeczpospolita – Ukraina. Szkic wydarzeń 

politycznych / H. Litwin // Między sobą. Szkice historyczne polsko-ukraińskie / [red. T. Chyczewska-Hennel, 

N. Jakowenko]. – Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000.  

13. Między Odrą a Uralem. Księga dedykowana Profesorowi Władysławowi Andrzejowi Serczykowi / [red. 

W. Wierzbieniec]. – Rzeszów : Wyd-wo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. 

14. Mironowicz A. Diecezja białoruska w XVII i XVIII wieku / A. Mironowicz. – Białystok : Wyd-wo Uniwersytetu 

w Białymstoku, 2008. 

15. Nie żyje prof. Władysław Serczyk, pasjonat dziejów Rosji. – WWW.wyborcza.pl (dostęp: 05.02.2014). 

16. Podhorodecki L. Dzieje Ukrainy / L. Podhorodecki. – Warszawa : Bellona, 2014. 

17. Podhorodecki L. Kozacy zaporoscy. Czy Polska stworzyła Ukrainę? / L. Podhorodecki. – Warszawa : Bellona, 

2011. 

18. Podhorodecki L. Zarys dziejów Ukrainy / L. Podhorodecki. – T. 1–2. – Warszawa ; Książka i Wiedza, 1976. 

19. Prof. Władysław Serczyk: Nieustannie się odnawiam. – WWW.rzeszów.gazeta.pl (dostęp: 05.02.2014). 

20. Serczyk W. A. Hajdamacy / W. A. Serczyk. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978. 

21. Serczyk W. A. Historia Ukrainy / W. A. Serczyk. – Wrocław – Warszawa – Kraków : Ossolineum, 2001. 

22. Serczyk W. A. Koliszczyzna / W. A. Serczyk. – T. 193. – Kraków : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, 1968. 

23. Skrok Z. Podolska legenda. Powstanie i pogrzeb polskiego Podola / Z. Skrok. – Warszawa : Wyd-wo Iskry Spółka 

z o.o., 2007. 

24. Spętana Akademia. Polska Akademia Nauk w dokumentach władz PRL / [oprac. P. Pleskot, T. P. Rutkowski]. – 

T. I. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2009. 

25. Srogosz T. Początki budowy stronnictwa królewskiego na Ukrainie przez Józefa Gabriela Stempkowskiego 

(koniec lat sześćdziesiątych – początek siedemdziesiątych XVIII w.) / T. Srogosz // Przegląd Nauk Historycznych. – 

2006. – R. 5. – Nr. 1(9). 

26. Srogosz T. Początki kariery wojskowej Józefa Gabriela Stempkowskiego (do 1772 roku) / T. Srogosz // Mars. – T. 8. – 

Warszawa – Londyn, 2000 (przedruk ukazał się w: Пiвденний Архів Archiv. – T. 3. – Херсон, 2001). 

27. Srogosz T. «Страшний Юзеф» – генерал Юзеф Габрель Стемпковський і його боротьба з гайдамаками у 

1768-1771 рр. / T. Srogosz // Київська старовина. – 2005. – Nr. 2(362). 

28. Srogosz T. Zagrożenie bezpieczeństwa na kresach południowo-wschodnich Rzeczypospolitej w końcu lat 

osiemdziesiątych XVIII wieku w świetle korespondencji wojewody kijowskiego Józefa Gabriela Stempkowskiego /  

T. Srogosz // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. – Seria: Zeszyty Historyczne. – Т. 13. – 

2014. 

29. Śliwa T. Kościół prawosławny w Rzeczypospolitej (1764–1795) i w Księstwie Litewskim (1807–1815) / T. Śliwa 

// Historia Kościoła w Polsce. – T. 2. – Cz. 1 / [red. B. Kumor, Z. Obertyński]. – Poznań – Warszawa : Katolicki 

Uniwersytet Lubelski, 1974. 

30. Trąbski M. Pułki przedniej straży wojska koronnego w latach 1768–1794 / M. Trąbski. – Zabrze-Tarnowskie Góry : 

INFORTeditions, 2012. 

31. Trąbski M. Wizja nowej Koliszczyzny w korespondencji z 1789 r. / M. Trąbski // Українсько-польський 

науковий діалог в Умані / [за ред. І. І. Кривошеї]. – Умань – Гнезно – Ланьцут – Ченстохова, 2009. 

32. Wagner M. Koliszczyzna 2768–1769 / M. Wagner // Stosunki polsko-ukraińskie w XVI–XXI wieku / [red. 

J. Wojtasik]. – Siedlce : Instytut Historii Akademii Podlaskiej, 2000. 

33. Z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Księga pamiątkowa ofiarowana prof. dr. hab. Władysławowi 

Serczykowi w 60 rocznicę Jego urodzin /
 [

red. E. Dubas-Urwanowicz, A. Mironowicz, H. Parafianowicz]. – 

Białystok : Dział Wydawnictw Filii Uniwersytetu Warszawskiego,1995. 

34. Zmarł prof. dr hab. Władysław Serczyk. – WWW.ur.edu.pl (dostęp: 19.01.2014). 

35. Zmarł prof. Władysław Serczyk. – WWW.krakow.gosc.pl (dostęp: 19.01.2014). 

 

 

http://www.wyborcza.pl/
http://www.rzeszów.gazeta.pl/
http://www.ur.edu.pl/
http://www.krakow.gosc.pl/


Історичний архів 

 

136 

Т. Срогош, Академия имени Яна Длугоша, г. Ченстохова, Польша 

О. С. Морозова, Черноморский государственный университет имени Петра Могилы, г. Николаев, Украина 

ПОЛЬСКО-УКРАИНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ВО ВРЕМЕНА ПРАВЛЕНИЯ СТАНИСЛАВА АВГУСТА 

ПОНЯТОВСКОГО В ПОЛЬСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ (60-е гг. ХХ в. – НАЧАЛО ХХI в.) 

Вокруг польско-украинских отношений со стороны обеих сторон возникло много недоразумений, мифов и 

т. п. Это утверждение касается также времен Станислава Августа Понятовского, которые можно харак-

теризировать обострением общественных, национальных и религиозных конфликтов на Правобережной 

Украине. В этом контексте следует рассматривать восстание гайдамаков. 

Ключевые слова: польско-украинские отношения; Станислав Август Понятовский; польская историо-

графия 1960–2000 гг. 
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ŻYCIE SEJMIKOWE PRAWOBRZEŻNEJ UKRAINY 

W PRACACH WITOLDA FILIPCZAKA 
 

 

Celem artykułu jest wskazanie na znaczenie książek i artykułów Witolda Filipczaka w 

badaniach nad życiem sejmików Prawobrzeżnej Ukrainy w latach 1778–1786. Jest ważne dla 

badaczy, którzy mają ograniczony kontakt z polską literaturą historyczną. 

Słowa kluczowe: Prawobrzeżna Ukraina; sejmiki; wiek XVIII. 

 

 

Uhonorowanie młodego jeszcze historyka 

szerszym omówieniem jego dorobku może 

zaskakiwać. Jednak są to badania na tyle ważne, 

oparte na bogatym materiale źródłowym, że ich 

prezentacja wydaje się ze wszech miar uzasad-

niona. Należy bowiem te wyniki upowszechniać 

wśród szerszego kręgu badaczy, specjalizujących 

się w historii Prawobrzeżnej Ukrainy, zachęcając 

do sięgania do prac, które częstokroć nie zazna-

czają nawet, że poświęcone są tej problematyce. 

Tak jest w tym przypadku, gdy najciekawsza z 

prac Witolda Filipczaka w tytule zapowiada 

skupienie się na problematyce wielkopolskiej, 

czyli bardzo odległej od Ukrainy [1]. Jest to 

jednak całkowicie mylące, bowiem jest tam 

niezwykle bogata dokumentacja życia sejmiko-

wego na Prawobrzeżnej Ukrainie epoce stanisła-

wowskiej, ukazana w pierwszym – najobszer-

niejszym w tej książce – rozdziale, liczącym aż 

160 stron, poświęconym skrupulatnemu omówie-

niu układu sił politycznych w Rzeczypospolitej 

w latach 1780–1786. Według tej samej kon-

cepcji przedstawiony też został obraz życia 

sejmikowego, chociaż głównie w odniesieniu do 

sejmików poselskich, we wcześniejszej pracy 

Witolda Filipczaka, poświęconej sejmowi 1778 

roku [2], w której drugi i nieomal cały trzeci 

rozdział zostały poświęcone sejmikom. W 

rezultacie w tych dwóch książkach uzyskać 

można pełną informację o życiu sejmikowym 

Prawobrzeżnej Ukrainy, zyskując też możliwość 

swobodnego porównania z innymi ziemiami 

Rzeczypospolitej. Uzupełnieniem tych zasadni-

czych prac są artykuły tego badacza. Tu na 

szczególną uwagę zasługuje artykuł poświęcony 

funkcjonowaniu sejmiku kijowskiego [3], 

chociaż formalnie poświęcony został tylko 

okresowi zaledwie dwóch lat. Jest on jednak 

istotny ze względu na przełomowe znaczenie lat 

1780–1781 dla kształtowania się układu sił 

politycznych w województwie kijowskim, gdzie 

wykształciły się dwie zwalczające się partie: 

hetmańska i królewska, skupione odpowiednio 

wokół Franciszka Ksawerego Branickiego i 

Józefa Stempkowskiego. Bardzo istotny jest 

również artykuł poświęcony rugom poselskim 

[4], ponieważ zawarta w nim została szczegółowa 

analiza okoliczności i sposobów rozwiązania 

przez sejm problemu rozdwojenia sejmików: 

podolskiego i wołyńskiego w 1786 roku. Zagad-

nienie to zaś wcześniej nie było analizowane od 

strony prawnej. Mniejsze znaczenie ma już 

artykuł o zmaganiach o mandaty poselskie w 

prowincji małopolskiej w 1778 roku [5], gdyż w 

znacznym stopniu pokrywa się z ustaleniami z 

książki o sejmie 1778 roku, jak też problema-

tyka sejmików ukraińskich jest tam słabiej 

wyeksponowana. 

Wskazując na te zasadnicze dla ziem Prawo-

brzeżnej Ukrainy prace Witolda Filipczaka 

należy zaznaczyć, że wiążą się one z głównym 

nurtem jego zainteresowań problematyką 

sejmikową. Ujmował ją w szeregu artykułów, 

poświęconych poszczególnym województwom i 

ziemiom Rzeczypospolitej [6–9]. Właśnie ta 

stałość zainteresowań owocuje dopracowaniem 
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metod badawczych, dogłębną znajomością 

źródeł i literatury przedmiotu. 

Tu jednak należy wskazać na podstawową 

wartość tych prac, które podejmują zagadnienie 

niezbyt popularne wśród historyków, niezbyt 

chętnie sięgających do problematyki politycznej 

lat 1778–1786, uznawanej czasem za okres 

straconych szans, gdy nie było żadnych szans na 

podejmowanie reform przez «sejmy jałowe». 

Było to bowiem okres dominacji rosyjskiej i 

wszechwładzy ambasadora Otto Magnusa 

Stackelberga. W dodatku nieliczne badania sku-

piają się od lat na śledzeniu zmian w układzie sił 

międzynarodowych i walk politycznych w 

centrum życia politycznego, czyli w Warszawie, 

przy zdecydowanie mniejszym zainteresowaniu 

życiem prowincji szlacheckiej, chociaż z dość 

częstym odwoływaniem się do roli politycznej i 

kulturalnej magnaterii. Na taką sytuację wpływa 

również rozproszenie źródeł sejmikowych, jak 

też konieczność wykorzystania ogromnej i 

rozproszonej po różnych archiwach korespon-

dencji z tego okresu, znanej głównie z kręgu 

ówczesnych decydentów życia politycznego, 

czyli króla i najbardziej wpływowych magnatów. 

Korespondencja szlachecka zaś nie jest prak-

tycznie wykorzystywana, co niepomiernie utrudnia 

osiągnięcie postępu w badaniach. Oczywiście 

podstawą pozostały źródła wytwarzane przez 

sejmiki: instrukcje, lauda, uniwersały i manifesty, 

rozproszone po księgach sądowych. Dla 

przeanalizowania postawy posłów na kolejnych 

sejmach posłużyły diariusze i zbiory mów 

sejmowych. Pomocne było również wykorzys-

tanie tzw. Metryki Litewskiej, w której znajdują 

się akta Rady Nieustającej. Ciekawym 

uzupełnieniem tej bazy źródłowej, częściowo 

weryfikującym oficjalne dokumenty sejmikowe, 

stała się lektura pamiętników i prasy, głównie 

pisanej. Bogata baza źródłowa stanowi o 

wartości tych prac, w których nieomal każde 

zdanie jest udokumentowane. Wymagało to 

zapoznania się ze zbiorami Archiwum Głów-

nego Akt Dawnych w Warszawie, archiwami 

państwowymi w Poznaniu, Łodzi, Toruniu oraz 

w Krakowie i Lublinie, a także zbiorami ręko-

piśmiennymi Biblioteki Czartoryskich, Biblioteki 

Jagiellońskiej, Biblioteki Kórnickiej, Biblioteki 

Narodowej, Biblioteki Raczyńskich, Biblioteki 

Ossolińskich i Biblioteki im. Zielińskich w 

Płocku. W dodatku te materiały źródłowe były 

stale konfrontowanie z literaturą przedmiotu, 

która wydaje się nieomal kompletna (tylko w 

ostatniej z tych prac o sejmikach wielkopolskich 

wykorzystano około 480 pozycji).  

Z tego właśnie względu wskazane tu prace 

Witolda Filipczaka stanowią istotną nowość, 

głównie ze względu na szerokie wykorzystanie 

pomijanych dotychczas źródeł. Nie są to zresztą 

tylko materiały sejmikowe, bo ostateczną 

weryfikację postaw politycznych szlachty i jej 

posłów dostarczał przebieg kolejnych sejmów 

(1778–1786), które od lat stanowią przedmiot 

zainteresowania tego Autora. W rezultacie w 

kolejnych pracach czytelnik uzyskuje chronolo-

giczny obraz przygotowania, przebiegu i rezul-

tatów kolejnych akcji sejmikowych, z analizą 

wyników wyborów (deputatów, kandydatów do 

urzędniczego awansu i posłów) i treści instrukcji 

poselskich. Tu również, przy charakterystyce 

poszczególnych posłów, analizie została pod-

dana aktywność sejmowa posłów i zgodność ich 

wypowiedzi z zaleceniami instrukcji. Przed-

stawione też zostały zagadnienia formalne, czyli 

miejsce obrad, zagajanie ich i prowadzenie, a 

także procedura spisywania instrukcji i laudów 

sejmikowych. Dzięki temu można zapoznać się 

nie tylko z zasadniczym układem sił politycz-

nych na każdym sejmiku, gdzie ścierały się 

wpływy dworu królewskiego i magnackiej 

opozycji, ale również z lokalnymi powiązaniami 

i konflikty, które zmieniały się w ciągu tych lat, 

ponieważ dochodziło do emancypowania się 

lokalnych przywódców szlacheckich spod 

wpływów magnackich. Prowadziło to często 

nawet do osłabienia pozycji głównych stronnictw, 

które rozdzielała rywalizacja ambitnych liderów, 

jak chociażby Grocholskich ze Szczęsnym 

Potockim. Te ambicje prowadziły czasem do 

działań niezbyt przemyślanych, jak w przypadku 

rozdwojenia sejmiku wołyńskiego w 1786 roku, 

gdy przeciw sobie wystąpili bracia Sanguszkowie, 

działający wówczas – przynajmniej formalnie – 

w ramach stronnictwa dworskiego. Tak szeroko 
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ujmowana ilość zagadnień poruszanych w tych 

pracach jest więc bardzo szeroka i wymagała 

dużej dyscypliny w prezentowaniu zgromadzo-

nych materiałów. 

Ocena warsztatowej wartości musi być 

wysoka. Źródła zostały wykorzystane w sposób 

budzący uznanie, głównie z powodu krytycznej 

analizy i umiejętnego wyciągania wniosków 

oraz dbałością o rzetelne przedstawianie 

zagadnień w oparciu o bogaty materiał źródłowy i 

literaturę przedmiotu. Wiąże się z tym dążenie 

do ukazania szerszej wizji wydarzeń, do ich 

syntetyzowania, chociaż czasem pojawiają 

niedostatki w dyscyplinie narracji, wyrażające 

się w podejmowaniu wątków, niewiele wno-

szących do poruszanych zagadnień. W ostatecz-

nym jednak rezultacie, przy nasuwających się 

czasem zastrzeżeń do zbyt szerokiego 

ujmowania niektórych zagadnień, otrzymujemy 

jednak bardzo szeroki i wnikliwy obraz postaw 

politycznych społeczeństwa szlacheckiego, dróg 

awansu politycznego i majątkowego, a także ich 

zależności od umiejętności wpisania się w 

system rządów królewsko-ambasadorskich. Z 

prac tych wyłania się obraz ówczesnej szlachty, 

zwłaszcza zaś jej aspiracji, poglądów i 

powiązań. W pracach tych ukazana też została 

wizja ogólnych mechanizmów politycznych w 

epoce stanisławowskiej, która przyniosła 

ograniczenie roli sejmikowych inicjatyw, które 

w warunkach «partyjnej» dyscypliny nie miały 

szans realizacji. W tej sytuacji instrukcje i lauda 

sejmikowe pozostają świadectwem poglądów 

lokalnych liderów szlacheckich, ale wyrażanych 

właściwie tylko na sejmikach. W trakcie 

sejmowych obrad zaś ci sami przywódcy, już 

jako wybrani przedstawiciele sejmików, rezygno-

wali z obrony, czy nawet prób przedstawienia 

tych postulatów. Ta skala podporządkowania się 

oczekiwaniom głównych decydentów życia 

politycznego najbardziej widoczna jest oczywiście 

w partii rządzącej, czyli w obozie królewsko-

ambasadorskim. Słuszne również jest stwier-

dzenie, że poselscy reprezentanci sejmików 

najchętniej angażowali się w dyskusje w izbach 

połączonych, gdyż dawało to im znacznie 

większą możliwość zaprezentowania się i 

zdobycia uznania przywódców partyjnych. 

Warto tu jednak zaznaczyć, że te wystąpienia 

nie miały raczej wielkiego znaczenia politycznego 

i sprowadzały się do popisów oratorskich, które 

skutecznie wyczerpywały i tak zbyt krótki czas 

obrad. W tej sytuacji wśród sejmujących i 

sejmikujących musiało narastać przekonanie o 

możliwości naprawy systemu tylko poprzez 

wydłużenie obrad sejmu, poprzez zagwaranto-

wanie czasu na przedstawianie postulatów 

sejmików. 

Na zakończenie muszę tu podkreślić 

sprawność językową narracji oraz wyjątkową w 

obecnych czasach kulturę dyskusji naukowej, 

prezentowaną w omawianych pracach przez 

Witolda Filipczaka. Nie spotykamy się tu z 

zarzucaniem niekompetencji, czy wręcz obraża-

niem innych badaczy. Odnosi się to nawet do 

polemiki z ustaleniami historyków, którzy nie 

wykazali takiego umiaru w stosunku do 

wcześniejszych prac tego Autora. Ograniczał się 

on najczęściej do korygowania błędów innych 

badaczy poprzez wskazanie tylko błędu (daty, 

tytułu, imienia, czy nazwiska), dążąc często do 

wyjaśnienia źródła takiej pomyłki. Z rzadka zaś 

szerzej wyjaśniał istotę polemiki z innymi 

historykami, nie deprecjonując ich badań, czy 

tym bardziej nie odrzucając całkowicie wartości 

źródeł. W moim przekonaniu jest to właściwa 

postawa historyka. 
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ЖИТТЯ СЕЙМИКІВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У ПРАЦЯХ ВІТОЛЬДА ФІЛІПЧУКА 

Метою статті є визначення важливості книг і статтей Вітольда Філіпчука у дослідженні діяльності 

сеймиків Правобережної України в 1778–1786 рр. Дана стаття допоможе дослідникам, які мають обмежений 

доступ до польськомовної історичної літератури. 
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СПРОБА «РЕВІЗІЇ» В ОЦІНКАХ ОСОБИСТОСТІ 

Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ПОЛЬСЬКИМИ ДОСЛІДНИКАМИ 

ЧАСІВ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ 
 

 

Особистість ватажка визвольної війни 1648–1657 рр. – українського гетьмана Бог-

дана Хмельницького – завжди викликала жваві коментарі та оцінки польських істориків. 

У значній мірі ці судження залежали від методологічних підходів та політичних уподо-

бань їхніх авторів. Отримавши в 1918 р. шанс на відродження державності, поляки 

активно долучилися до розбудови Другої Речі Посполитої. Одним зі складних питань 

владної еліти стало українське, адже в багатонаціональній Польщі українці становили 

найбільш численну національну меншину. Відсутність єдності в поглядах на розв’язання 

цього питання серед політичної еліти держави – пілсудчиків та ендеків – змушувало їх 

спертися у своїх судженнях на аргументацію, почерпнуту з історичного минулого двох 

народів. У контексті цих дискусій і навіть відкритої ворожнечі два політичні табори 

достатньо часто зверталися до подій визвольної війни 1648–1657 рр. та постаті її 

ватажка – Богдана Хмельницького. Полеміка, яка розгорілася серед політиків, не могла 

не вплинути й на підходити та оцінки тогочасної польської історіографії. Найбільш 

контроверсійно це проявилося в дискусії навколо суджень, висловлених Ольгердом 

Гуркою, який піддав сумніву ключові засади трилогії Генрика Сенкевича.   

Ключові слова: Богдан Хмельницький; визвольна війна; польська історіографія; 

Друга Річ Посполита. 

 

 

Уже на початку 1918 р. не підлягало 

сумніву, що Перша світова війна закінчиться 

поразкою центральних держав, а одним з її 

наслідків стане відновлення незалежної 

Польщі. На польських землях існували три 

незалежні осередки, метою яких стала відбу-

дова державності: у Кракові – Польська лік-

відаційна комісія, на теренах Великопольщі – 

Центральний громадянський комітет, а у 

Варшаві – контрольована німцями Регентська 

рада. Кожен тиждень і навіть день стали ви-

рішальними для майбуття польського народу 

й відновлення його незалежності. Понад сто 

років (від третього поділу Речі Посполитої в 

1795 р.) поляки від покоління до покоління 

передавали пам’ять про вільну вітчизну, так 

необачно втрачену наприкінці ХVІІІ ст. 

Відродженню державності поляків загалом 

сприяла міжнародна ситуація. У Росії з 

кінця 1917 р. точилася громадянська війна, з 

листопада 1918 р. в Берліні спалахнули ро-

бітничі страйки, що переросли в революцію. 

Восени 1918 р. швидко розгорталися події в 

Галичині та інших теренах, підконтрольних 

Австро-Угорщині.  

Відновлена Польща й українські націо-

нально-визвольні змагання утворили особли-

вий феномен взаємного протистояння двох 

народів. Причому завдяки низці обставин і 

факторів ставлення Польщі до України й 

українського питання загалом багато в чому 

відрізнялося від політики щодо української 

справи інших європейських держав, для яких 

вона становила лише тактичний інтерес і 

розглядалася виключно як знаряддя власної 

стратегії на певному історичному етапі. На 

зміну ідеям піднесення національної боротьби 

за незалежність перед поляками постала не-

обхідність переосмислення свого минулого 

задля прогнозування майбутнього. Особливо 

актуальною та необхідною така переоцінка 

була щодо проблем історії відносин поляків 
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із сусідніми народами, зокрема тими, що ра-

ніше входили до складу Першої Речі Поспо-

литої і перебували в орбіті геополітичних 

амбіцій нової Другої Речі Посполитої. У 

1920–1930-х рр. Західна Україна перебувала 

в складі надзвичайно строкатої в національ-

ному відношенні (національні меншини ста-

новили третину населення країни) польської 

держави – Другої Речі Посполитої. Найбіль-

шою національною меншиною в Польщі були 

українці (14 % громадян, за даними навіть 

польських переписів, достовірність яких ук-

раїнськими дослідниками ставиться під сум-

нів) [1, с. 15]. 

Невирішеність українського питання на 

теренах Другої Речі Посполитої зумовлювала 

внутрішньополітичне напруження та слаб-

кість Польщі на міжнародній арені. Ще на 

межі ХІХ–ХХ століть у польській політичній 

думці запанували дві концепції щодо «ук-

раїнського питання». Однією була так звана 

«інкорпораційна концепція», витворена в се-

редовищі впливової політичної сили поль-

ського суспільства першої половини ХХ ст. – 

національної демократії (ендеків). На їхнє 

переконання, польській державі необхідно 

було інкорпорувати «стільки східних», у тому 

числі й українських земель, скільки можна 

«проковтнути», скільки можна поступово 

повністю полонізувати, перетворивши Польщу 

на «мононаціональну державу» [2, c. 148]. 

Політику полонізації Західної України табір 

народової демократії здійснював прямолінійно, 

відверто та нахабно, не гребуючи насильством 

і репресіями. Однак зростання національно-

визвольної боротьби поневолених Польщею 

народів стало свідченням невдачі реалізації 

ендецької програми «національної асиміляції». 

Провал політики польських націонал-демо-

кратів щодо національного питання був 

однією з причин втрати ними влади внаслі-

док державного перевороту, здійсненого Юзе-

фом Пілсудським у травні 1926 р. й установ-

лення режиму «санації».  

Не менш відомою та впливовою, ніж «ін-

корпораційна» програма ендеків, була так 

звана «федералістична» концепція Юзефа 

Пілсудського. Вона виникла й розвивалися в 

середовищі Польської партії соціалістичної 

(ППС), одним із співзасновників якої був 

саме Ю. Пілсудський. У міжвоєнний період 

«федералістична» програма, зазнавши певних 

змін і модернізації в результаті адаптації до 

нових політичних реалій, стала відомою як 

доктрина «польського прометеїзму». Головним 

ворогом польської державності «прометеїсти» 

вважали російський імперіалізм взагалі та 

його більшовицький різновид зокрема. Про-

метеїсти керувалися міркуванням: якщо ук-

раїнців неможливо зробити поляками, то їх 

варто зробити громадянами відродженої Поль-

щі. Отже, фундаментом концепції прометеїзму 

стала ідея сильної Польщі, яка вкладалася в 

низку постулатів: відмова від політичної 

демагогії і торгів на користь окремих партій, 

раціональне творче формування нової сус-

пільної ієрархії; намагання віддалити небез-

пеку з боку двох сусідів (малися на увазі 

Росія та Німеччина), які становили терито-

ріальну й політичну загрозу з двох боків; 

виконання історичної місії – створення бло-

ку слов’янських держав під егідою Польщі; 

опертя суспільного життя на християнську 

мораль; надання всієї необхідної повноти 

виконавчій владі; усунення націоналізму з 

державної політики, вирішення соціальних 

проблем, залучення до державотворення ши-

рокої громади та реструктуризація економіки 

[3, с. 19]. 

Окремі аспекти розглянутої проблематики 

досліджували українські та польські науковці, 

як-от: В. Комар [4], Р. Демчишак [5], С. Крав-

ченко [6], І. Ярмошик [7], З. Ромек [8], М. Кор-

нат [9], Є. Матерніцкий [10], А. Ґрабський 

[11] та інші. Так, наприклад, у творчому 

доробку В. Маєвського особливе місце посі-

дають його есе, присвячені критичному 

аналізу романів трилогії Генріха Сенкєвича – 

«Вогнем і мечем» і «Потоп» [12–14]. На 

особливу увагу заслуговує опрацювання, 

післямова та коментарі В. Маєвського моно-

графії Ольгерда Ґурки з теми: «Вогнем і 

мечем» й історична діяльність» [15]. Публі-

кація вступної статті (уже в 1986 р.) виявилась 
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для В. Маєвського нелегкою справою, бо 

редактори видавництва Національної оборони 

Польщі в ролі цензури повикреслювали не 

лише окремі слова та речення, але й цілі 

сторінки вступної статті В. Маєвського, де 

він об’єктивно й водночас вимогливо поста-

вився до окремих положень праці О. Ґурки. 

Аналізуючи історичний контекст, який сут-

тєво впливав на стан польської історіографії 

міжвоєнного періоду, маємо зазначити, що 

здобуття Польщею державної незалежності в 

1918 р. якісно змінило умови розвитку істо-

ричної науки, порівняно з попереднім ХІХ ст., 

поставило перед ученими нові завдання. 

Історики поставили за мету вироблення 

нової концепції вивчення та популяризації 

минулого Польщі. У міжвоєнній польській 

історичній науці, як і в політичному житті 

держави, склались дві протилежні історіо-

графічні орієнтації – «західна» та «східна». 

Саме зв’язки істориків «східної» історіо-

граффічної орієнтації з політичним табором 

Ю. Пілсудського, який розробив низку 

проектів «санації» різних сторін суспільного 

життя Другої Речі Посполитої та налаго-

дження польсько-українського порозуміння, 

інтенсифікували процес переоцінки устале-

них історичних візій, що призвело до онов-

лення історичної науки. М. Бобжинський 

закликав до перегляду поглядів на історію 

Польщі на ширшій джерельній базі, це мало 

б поширювати в суспільстві почуття твер-

дого духу праці, обов’язку, самопожертви 

[16]. Концепція інтегральної історії, яка здо-

була в міжвоєнному двадцятиріччі досить 

широке коло прихильників, посіла важливе 

місце в рефлексіях стосовно загальних про-

блем історії. У монографії Є. Сінкевича за-

значено: «Окрім кола проблем, що властиві 

всім конкуруючим школам міжвоєнного 

періоду, не тільки пілсудчики, але і народні 

демократи відстоювали власне бачення істо-

рії Польщі. Чи багато істориків було з тими 

напрямками пов’язаними, не можна з повною 

впевненістю твердити, поскільки детерміно-

вані вони на загальний кшталт польської 

історіографії в міжвоєнному періоді. Це, однак, 

не значить, що влада не здійснювала на істо-

ричну науку політичного впливу чи тиску. 

Приклад дав сам Ю. Пілсудський, який у 

«Поправках історичних» (1931) дезавуював 

діяльність наукового середовища Військового 

історичного бюро (М. Кукєля)» [17]. 

Представники народно-демократичної візії 

історії закликали переглянути бачення певних 

сторінок польського минулого. У середині 

1930-х рр. у Другій Речі Посполитій зріс 

інтерес до методологічних питань, спостері-

галося повернення до позитивістських підходів, 

але вже на новому рівні, відбулася пере-

оцінка та навернення частини дослідників до 

поглядів представників краківської історичної 

школи. Реабілітацію поглядів краківської іс-

торичної школи започаткував польський 

медієвіст Ольгерд Ґурка (1887–1955), який 

здійснив переоцінку понять «оптимізм» і 

«песимізм» [18, c. 78]. Тому сучасні польські 

та українські дослідники вважають, що най-

яскравіше вказані прояви «ревізіонізму» в 

польській історіографії міжвоєнного періоду 

відобразились у творчості О. Ґурки. У дослі-

дженнях історії Сілезії він заперечив тезу 

німецьких істориків про цивілізаційну роль 

німецьких колоністів на цих землях у ХІІ ст. 

Але найяскравіше його історіографічні ідеї 

почали проявлятися вже в працях 1930-х рр. 

Він сформулював власні підходи стосовно 

причин занепаду Польщі, які були породжені 

шляхетською сваволею та слабкістю коро-

лівської влади.  

Центральне місце в дослідженнях О. Ґурки 

належало проблемі переоцінки історичних 

уявлень про період польсько-козацьких війн 

середини ХVII ст., що склалися в польській 

історіографії й у свідомості широкого сус-

пільного загалу в міжвоєнний період як пер-

шочерговий чинник у формуванні сучасної 

йому історичної свідомості. О. Ґурка виступив 

із ревізією поглядів Г. Сєнкевича. Історик 

пропонував переглянути оцінку постаті князя 

Яреми Вишневецького та образу шляхтича 

Я. Скшетуського [19]. Попри негативний 

вплив художніх образів Г. Сєнкевича, таку ж 

роль, на його думку, відігравали й праці поль-
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ського історика Людвіка Кубалі, що носили 

емоційно забарвлений характер суб’єктив-

них ідей автора [15]. Праці цього науковця 

виразно позиціонують його як прихильника 

«східної» історіографічної орієнтації [20]. 

Погляди О. Ґурки викликали бурхливу 

реакцію як з боку широких кіл громадськості, 

так і з боку професійних істориків [21–24]. 

Останні поставили під сумнів висновки до-

слідника та звинуватили його у вибірковому 

використанні історичних фактів і викривле-

ному їх висвітленні. Полеміка між опонентами 

поступово переходила межі наукової дискусії 

й нерідко набувала різкого особистісного 

характеру. 

У працях О. Ґурки відобразились його візії 

причин занепаду Першої Речі Посполитої 

через шляхетську сваволю та слабкість коро-

лівської влади, що кореспондувалось із по-

глядами істориків, прихильних до табору 

Ю. Пілсудського, на потребу сильної влади 

та провідну роль керівної особи в політич-

ному житті. Він указував на часту недооцінку 

владою південно-східного напрямку розвитку 

й оцінював польську політику в цьому на-

прямі як історію втрачених можливостей та 

занапащених проектів. Його оцінки причини 

занепаду державності були достатньо спів-

звучними з поглядами на проблему пред-

ставників так званої «краківської історичної 

школи» – Юзефа Шуйського [25], Валеріана 

Калінки [26], Станіслава Смольки [27] і Мі-

хала Боюжинського [28]. З огляду на віднов-

лення державності, О. Ґурка вважав, що поль-

ська історична наука повинна відмовитися 

від піднесення за всіляку ціну своїх минулих 

діянь і тому потребує реалістичного та часом 

критичного підходу до минувшини. Такою 

реабілітацією позицій краківської історичної 

школи О. Ґурка наголошував на актуальності 

її ідей у сучасних йому політичних та сус-

пільних умовах, що потребували відпові-

дальної праці кожного громадянина в розбу-

дові державності. 

Якщо професор Оскар Халєцкий обстоював 

ідею «традиціоналізму» в збереженні устале-

них в історіографії концептуальних висновків 

та оцінок, то О. Ґурка висунув гасло «реві-

зіонізму» всієї польської історичної науки, 

під яким розумів «висвітлення в історичній 

науці й використання для шкільних цілей 

безоглядної правди про історію, здобуту че-

рез застосування найновіших наукових ме-

тодів, опертих на незаперечні факти, статис-

тичні дані і об’єктивні результати дослі-

джень [...], що мають на меті перегляд ряду 

оцінок» [29, с. 3].  

Непримиренна полеміка довкола історич-

них поглядів О. Ґурки та спротив широких 

кіл істориків спробам підважити традиційні 

історичні візії, засвідчила перебування поль-

ської історичної науки на початковій стадії 

перегляду традицій історіографії бездержав-

ного періоду, що сформувались під впливом 

романтичних поглядів на минуле, і підпоряд-

кування його політичним потребам боротьби 

за відродження державності. У праці А. Ґраб-

ського наведено влучне судження Мар’яна 

Серейського, який справедливо вважав, що 

реакція тогочасних істориків засвідчила те, 

«як важко було відступати від прийнятих 

поглядів і вирішувати проблеми Речі Поспо-

литої і її падіння, хоча вони вже давно від-

жили себе в категоріях науки» [11, с. 173]. 

Полеміка з концепцією О. Ґурки, яку під-

тримувало багато вчених, показала, як далеко 

був загал польських істориків від нового 

бачення історичного процесу, як важко було 

відійти від специфічних поглядів і розв’язати 

проблему давньої Речі Посполитої та її 

занепаду. 
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ПОПЫТКА «РЕВИЗИИ» В ОЦЕНКАХ ЛИЧНОСТИ Б. ХМЕЛЬНИЦКОГО ПОЛЬСКИМИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ ВРЕМЕН ВТОРОЙ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ 

Личность лидера освободительной войны 1648–1657 гг. – украинского гетмана Богдана Хмельницкого – 

всегда вызывала многочисленные комментарии и оценки польских историков. В значительной степени эти 

суждения зависели от методологических походов и политической ориентации их авторов. Получив в 1918 г. 

шанс на возрождение государственности, поляки активно включились в построение Второй Речи Посполитой. 

Одним из сложных вопросов для правящего класса стал украинский, ведь в многонациональной Польше 

украинцы были наиболее многочисленным национальным меньшинством. Отсутствие единства во взглядах на 

решение этого вопроса среди политической элиты государства – пилсудчиков и эндеков – заставляло их 

опереться в своих суждениях на аргументацию, полученную с исторического прошлого двух народов. В 

контексте этих дискуссий и даже открытого противостояния два политические лагеря достаточно часто 

обращались к событиям освободительной войны 1648–1657 гг., в том числе и личности Богдана Хмельницкого. 

Полемика, которая вспыхнула среди политиков, не могла не повлиять и на оценки событий прошлого 

польскими историками. Наиболее контроверсионно это проявилось в дискуссии вокруг суждений Ольгерда 

Гурки, который подверг сомнению ключевые подходы трилогии Генрика Сенкевича. 

Ключевые слова: Богдан Хмельницкий; освободительная война; польская историография; Вторая Речь 

Посполитая. 
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ATTEMPT OF «AUDIT» OF BOGDAN KHMELNYTSKYBY THE POLISH RESEARCHERS OF TIMES OF 

THE SECOND POLISH-LITHUANIAN COMMONWEALTH 

Identity of the leader of libarating war of 1648–1657 of the hetman Bogdan Khmelnytsky always caused courageous 

comments and estimates of the Polish historians. Substantially these judgments depended upon the methodologycal 

attitude and political views of their authors. Having got a chances of revival of statehood in 1918 the poles activly 

turned in creation of the second Polish-Lithuanian Commonwealth. The Ukrainian question became one of difficult 

questions of the state elite though in multinational Poland Ukrainians made the most numerous social minority. 

Absence of unity in views of the solution of this problem among political elit of the country forced them apeal in their 

judgments to the arguments tahen from the historical past of the two Nations. In the context of these discussions and 

even open hostility two political camps rather often addressed to events of liberating war 1648-1657 and the identity of 

the leader – Bogdan Khmelnytsky. Pollemic which inflamed among politicians could not affect views and astimates of 

the Polish historiography of that time. Most brightly it was shown in discussions concerning judgments stated by 

Olgerd Gurka who called in question positions of  key principles of Henryk Sienkiewic’s trilogy. 

Keywords: Bogdan Khmelnytsky; libarating war; Polish historiography; the second Polish-Lithuanian 

Commonwealth. 
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ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 

ТА ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ГРОМАД НА ВОЛИНІ 

НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. 
 

 

Досліджено міжконфесійні взаємовідносини на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

З’ясовано роль органів російської влади в їх ускладненні. Проаналізовано причини зрос-

тання кількості протестантських громад у краї та реакцію на цей процес православ-

ного духовенства. 

Ключові слова: Волинь; протестанти; православна церква; міжконфесійні взаємо-

відносини. 

 

 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. на 

Волині спостерігалося ускладнення міжкон-

фесійних взаємовідносин. Незважаючи на те, 

що православна церква продовжувала віді-

гравати домінуючу роль, у краї почало поши-

рюватися протестантське віровчення. Прове-

дення православним духовенством русифіка-

торської політики відштовхнуло від нього 

частину віруючих, що вплинуло на зростання 

чисельності протестантських громад. 

Питання пов’язані з іноземною колонізацією 

краю, яка значною мірою вплинула на роз-

виток протестантизму на Волині, та особли-

вості релігійної політики російського само-

державства на українських землях і Волині, 

зокрема, досліджено в працях О. П. Шмида 

[1; 4], Ї. Гофмана [3], С. І. Жилюка та В. Є. Бойко 

[5], І. А. Опрі [6], М. Бармака [11] та інших 

учених. 

На основі аналізу першоджерел та науко-

вих праць проаналізовано взаємовідносини 

православної церкви і протестантських гро-

мад, визначено причини ускладнення міжкон-

фесійних відносин на Волині в досліджуваний 

період та роль у цьому процесі Російської 

православної церкви (РПЦ). 

У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

на українських землях, що були в складі 

Російської імперії, почали проглядатися тен-

денції до зростання кількості протестантських 

громад. У той час спостерігалося загострен-

ня міжконфесійних взаємовідносин. Це було 

зумовлено низкою причин. По-перше, незва-

жаючи на те, що домінуючу роль у релігій-

ному житті імперії продовжувала відігравати 

РПЦ, у низці губерній виникли, а згодом ак-

тивізували діяльність протестантські громади, 

що, у свою чергу, викликало негативну реак-

цію православного духовенства, так і органів 

влади. По-друге, у західних губерніях тради-

ційно значний вплив на релігійне життя мала 

католицька церква. По-третє, на українських 

землях частина православних змінювала свою 

конфесійну належність і приймала католицьку, 

греко-католицьку чи протестантську віру, що 

послаблювало позиції РПЦ. Водночас з цими 

процесами православне духовенство, корис-

туючись підтримкою з боку органів влади, 

проводило комплекс заходів, які були спря-

мовані на дискредитацію католиків, греко-

католиків і протестантів в очах населення, а 

це, у свою чергу, сприяло ускладненню між-

конфесійних взаємовідносин. Не стала винят-

ком у цих процесах і Волинь, у якій у дослі-

джуваний період спостерігалося зростання 

кількості протестантських громад. Проте-

стантське віровчення було принесене в край  

німецькими та чеськими колоністами. 
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Перші поселення чеських колоністів з’яви-

лися на Волині ще в першій половині ХІХ ст. 

Вони були засновані «чеськими братами», 

членами протестантської релігійної течії по-

слідовників Яна Гуса. Одним із факторів, 

який сприяв процесу переселення чехів на 

Волинь, була вартість землі. Найкращі землі 

в цьому регіоні України коштували у 10 разів 

дешевше ніж на етнічних чеських землях 

[1, с. 23]. Загалом на Волині наприкінці ХІХ ст. 

проживало 27,7 тис. чеських поселенців [2, 

с. 94]. 

Імовірно, саме тому їм, згідно з імпера-

торським указом, було надано право заснову-

вати самоврядні «волості», свободу віроспо-

відання, мати чеських священників у своїх 

парафіях і вирішувати власні релігійні про-

блеми самостійно. Однак серед них було 65 % 

католиків, решту становили євангелісти, при-

бічники інших віросповідань та невіруючі 

[3, с. 15]. 

Отже, незважаючи на те, що на час свого 

переселення на Волинь більшість чехів була 

католицькою, однак серед них були й про-

тестанти. Це імпульсувало утворення в краї 

євангелістських та інших протестантських 

громад, які на час свого утворення склада-

лися виключно з чехів-колоністів. 

Під впливом ідеологічного та економіч-

ного тиску внаслідок скасування в 1891 р. 

імператорського указу про чеські парафії та 

свободу віросповідання під впливом русифі-

каторської політики, яку втілював прокурор 

Синоду РПЦ К. П. Победоносцев, 75 % во-

линських чехів прийняли православну віру. 

Решта залишалися католиками, реформова-

ними євангелістами та баптистами, а значна 

частина в східних повітах Волині була неві-

руючою. Більшість чехів, за винятком рефор-

мованих євангелістів, не дотримувалася ревно 

релігійних обрядів. Навпаки, їхня релігійність 

носила стриманий, непоказних характер. Ними 

було збудовано та утримувалося 26 право-

славних храмів (у цьому разі йдеться про 

виділення засобів на їх утримання), 10 кос-

телів і каплиць, 6 євангелістських соборів та 

6 баптистських молитовень [3, с. 15–16]. 

Отже, хоча під час переселення більшість 

чехів були католиками або протестантами, у 

результаті тиску на них з боку органів влади 

більшість була змушена прийняти православну 

віру. Проте частина залишилася вірною своїй 

конфесійній приналежності, а тому в їхніх 

селах продовжували функціонувати проте-

стантські релігійні громади, до яких упере-

джено ставилися РПЦ та органи влади. 

Окрім чехів, аграрну колонізацію Волині 

здійснювали й німецькі колоністи. Станом на 

1914 р. їх проживало в краї близько 200 тис., 

щодо їхньої конфесійної належності, то біль-

шість були протестантами. Тому на початку 

ХХ ст. на них з боку російської влади й РПЦ 

посипався ряд нових звинувачень, а саме: «у 

мирному завоюванні» Росії, у ворожості до 

місцевої влади та селян, у популяризації 

серед місцевих жителів штундизму, який на-

чебто підривав основи самодержавного устрою 

імперії  [4, с. 96–97]. 

Як бачимо, зростання кількості протестант-

ських громад на Волині тісно пов’язане з ні-

мецькою та чеською аграрною колонізацією. 

Це почало проглядатися ще в першій полови-

ні ХІХ ст. У 1880-х рр. збільшилася кількість 

лютеран, що було зумовлено їхнім пересе-

ленням на Волинь. Лютеранська церква в Ро-

сійській імперії мала статус єдиної офіційно 

терпимої церкви протестантського віроспові-

дання й відповідно мала певні привілеї [5, 

с. 141]. Але в середині 1840-х рр. у проте-

стантському середовищі почав поширюватися 

штундизм. Його поширення й не лише серед 

колоністів, а й серед частини місцевого насе-

лення, викликали незадоволення православного 

та лютеранського духовенства, частини чи-

новників. Невизначеність у ставленні до цієї 

течії протестантизму створила умови, за яких 

упродовж певного періоду часу місцеві ор-

гани влади самочинно визначали «шкідли-

вість» або «нешкідливість» цієї релігійної 

течії. Лише впродовж 1860-х рр. на держав-

ному рівні було визначено та врегульовано 

становище баптистів і штундистів у Росій-

ській імперії. На той час цей релігійний рух 

вийшов за межі німецьких колоній, а залу-
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чення до нього місцевого населення сприяло 

розвитку специфічної форми цього напряму 

в протестантизмі – українсько-російського, 

який поєднав у собі як риси західноєвропей-

ських реформаторських ідей, так і традиції 

«духовного християнства в православ’ї» [5, 

с. 141–142]. 

Важливою причиною, яка вплинула на 

зростання чисельності протестантських гро-

мад на території України, стало послаблення 

колись тісного взаємозв’язку між православ-

ним духовенством і парафіянами. Ці кризові 

явища в РПЦ були зумовлені її залежністю 

від держави та привілейованим становищем 

щодо інших релігійних об’єднань. У поєднанні 

з антиукраїнською позицією більшості духо-

венства це сприяло формуванню в частини 

православних українців байдужого, а іноді 

навіть ворожого ставлення до церкви як до 

невід’ємної складової імперського державного 

механізму. Хоча частина свідомого духовен-

ства намагалася внести зміни в існуючу сис-

тему відносин церкви і держави, однак це не 

увінчалося успіхом. Натомість національні 

мотиви в церковно-православному русі на 

Правобережній Україні були слабкими, а 

тому не змогли суттєво вплинути на гармоні-

зацію взаємовідносин церкви з парафіянами, 

що сприяло погіршенню стосунків віруючих 

зі своїми священиками, які поєднували обо-

в’язки духовної особи й державного чинов-

ника та були змушені опікуватися питаннями 

свого добробуту [6, с. 10].  

Адже на початку ХХ ст. приходський свя-

щеник на Волині отримував 300 руб. на рік 

[7, арк. 5]. Хоча вони мали в своєму воло-

дінні або користуванні земельні наділи, але 

це не вирішувало проблеми матеріального 

забезпечення нижчого духовенства. Дяк от-

римував на рік лише 100 руб. [8, арк. 3]. 

Сільські священики, які несли на собі тягар 

належного утримання своїх родин, обмежу-

валися відправлянням богослужінь, зборами 

«добровільних подаянь» із прихожан за про-

веденням відправ. Плата за їх проведення 

визначалася священиками самовільно, що 

часто було непосильним для прихожан і 

викликало недовіру до духовенства [9, с. 21]. 

Тому вони не завжди мали можливість 

або бажання приділяти належну увагу своїм 

парафіянам, частина з яких відповідала їм тим 

самим, лише формально зберігаючи статус 

православних. Таке розчарування штовхало 

одну групу православних до заперечення ре-

лігійного світогляду, а другу – до зміни своєї 

конфесійної приналежності. Новим прихиль-

никам протестантських віровчень імпонувала 

невимушеність молитовних зібрань, зрозумі-

лість обрядової практики, зацікавленість та 

активність сектантів у справах внутрішнього 

життя громад. Важливу роль у цьому віді-

гравала ретельність, з якою вони дотримува-

лися християнських норм моралі, але вона 

водночас утримувала від зміни конфесії осіб, 

для яких це було обтяжливим. Певну роль 

відігравав і демократизм протестантських 

громад, згідно з яким віруючі мали не лише 

право голосу у вирішенні важливих питань 

внутрішнього життя громади, але і власно-

руч обирали її керівні органи та самі могли 

бути обраними. Важливими чинниками зрос-

тання кількості протестантських громад були 

контакти православних із німцями-проте-

стантами [6, с. 10–11].  

Отже, важливу роль у зростанні кількості 

протестантів на Волині відігравав консерва-

тизм та антиукраїнська позиція частини право-

славного духовенства, упровадження ним у 

життя інтересів держави. Зростання кількості 

колоністів та посилення контактів між ними 

і місцевим населенням сприяли популяри-

зації ідей протестантського віровчення серед 

місцевих жителів, а демократизм їхніх зібрань 

приваблював тих, хто розчарувався в право-

слав’ї. 

Важливу роль у зростанні чисельності 

протестантських громад на початку ХХ ст. 

відіграв маніфест Миколи ІІ від 17 квітня 

1905 р. «Про зміцнення начал віротерпи-

мості». Він узаконив легалізацію та активізу-

вав діяльність протестантських церков. Але 

на місцях на нього часто не зважали й про-

довжували чинити різні перепони [10, с. 243]. 
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У середовищі протестантів діяли різні на-

прями. Волинь не була винятком. У 1870-х рр. 

у цей регіон припинилася еміграція мено-

нітів. Ще в 1870 р. уряд зобов’язав їх відбу-

вати військову службу. Лише після тривалих 

суперечок було знайдено компроміс – альтер-

нативна військова служба (безкоштовна праця 

на будівництві впродовж 3 років за місцем 

проживання). Але вони, не будучи впевне-

ними у своєму майбутньому на Волині, цілими 

родинами емігрували до Канади [11, с. 54]. 

Упродовж другої половини ХІХ ст. на 

Волині споруджувалися культові споруди 

німецьких поселенців. Станом на 1900 р. їх 

налічувалося 237, а саме: 6 кірх і 231 моли-

товний будинок. Із 6 кірх 4 були кам’яни-

ми [5, с. 154]. Це сприяло зростанню впливів 

протестантів. У краї зміцнював свої позиції 

євангелістський рух як серед іноземців-

колоністів, так і серед місцевого населення. 

Ця обставина спонукала владу послабити 

тиск на ті церкви, що були офіційно визнані 

державою. Основна мета полягала в тому, 

щоб зупинити виїзд інтелігенції та заможних 

господарів за межі імперії й залучити офі-

ційні протестантські церкви до боротьби з 

поширенням нових протестантських течій, 

зокрема штундизму. На зміцнення впливів 

протестантів на Волині вплинуло зародження 

на її території адвентизму ще в 1870-х рр., а 

в 1890-х рр. цей рух набрав певного розмаху. 

Після офіційного визнання цієї конфесії в 

1906 р. громади адвентистів розпочали лега-

лізацію. На початку ХХ ст. їхня чисельність 

зростала не за рахунок колоністів, а завдяки 

підтримці місцевим населенням, яке відійшло 

від православ’я. Більшість новоутворених 

громад не поспішала з реєстрацією, пам’я-

таючи про переслідування минулих років. 

Вони не мали власних спеціальних молитов-

них будинків, а проводили зібрання здебіль-

шого в приватних помешканнях своїх одно-

вірців. Згідно зі свідченнями волинського гу-

бер-натора, станом на 1909 р. на Волині було 

14 тис. сектантів, більшість із яких (близько 

8 тис.) – німці за походженням. Щодо їхньої 

конфесійної належності, то це були баптис-

ти, адвентисти тощо [5, с. 174–175]. 

Таким чином, на початку ХХ ст. на Во-

лині продовжувала зростати чисельність про-

тестантських громад. Хоча більшість серед 

них становили німецькі колоністи, але почали 

проглядатися тенденції залучення до їх лав 

місцевих жителів, які поривали з право-

слав’ям. Це негативно позначалося на іміджі 

РПЦ. 

Одним із напрямів протидії зміцненню 

позицій католиків і протестантів із боку РПЦ 

у краї була її місіонерська діяльність. На Во-

лині вона мала свої регіональні особливості 

й проводилася в кількох напрямах: боротьба 

проти католиків і залишків унії, приєднання 

до лав православних представників різних 

етнічних груп (німців, чехів, поляків та 

євреїв), але головним напрямом був антис-

ектантський, що включав і політику влади 

щодо протестантизму чи окремих його течій 

[5, с. 170–171]. 

РПЦ неодноразово проводила місіонер-

ські курси, які відбувалися в Почаївській 

лаврі. В її друкарні видавалися «Почаївські 

відомості», «Почаївський листок» та надру-

ковано десятки тисяч різноманітних брошур 

і прокламацій. Статті в них за своїм змістом 

наближалися до публікацій, які друкувалися 

в «Киянині», «Московських відомостях» та 

«Віче» [12, с. 340]. 

У Почаївській лаврі неодноразово прово-

дилися місіонерські курси. Так, у період із 19 

по 24 вересня 1910 р. було проведено чергові 

курси, участь у яких взяли близько 30 свя-

щеників із Волині, 3 вчителів та представ-

ники Чернігівської й Холмської єпархій. На 

них слухачів навчали як проводити місіонер-

ську роботу не лише серед місцевого насе-

лення, а й колоністів, протидіяти представ-

никам різних протестантських течій. Головний 

акцент робився на тому, що «православна 

церква і віра є істинні, а інші ні». Випуск-

ники курсів мали протидіяти розповсюдженню 

протестантських течій у зв’язку з тим, що 

«швидке розповсюдження штундизму на 

півдні та південному заході Росії» значно зу-
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мовлене психологічними особливостями міс-

цевого населення [13, с. 17–18]. 

Відмінність у світогляді протестантів і 

православних представниками кліру тракту-

валася так, що вони дозволяють собі «глуми-

тися» над православною вірою. Із цього при-

воду зазначалося, що баптисти не лише без 

належної поваги відносяться до «Божої Матері, 

а й навіть дозволяють собі над нею глуми-

тися» [14, c. 343–344]. 

На сторінках «Почаївського листка» було 

опубліковано цикл статей, у яких наголошу-

валося на тому, що ті особи, які змінили 

свою конфесійну належність і прийняли про-

тестантське віровчення обов’язково будуть 

«покарані», і лише їхнє повернення в лоно 

православ’я сприятиме їхньому «прощенню». 

В одній із статей цього циклу наголошува-

лося, що в одному з сіл Мінської губернії в 

тих селян, які порвали з православ’ям і стали 

протестантами, в один день осліпла вся ху-

доба, а вони важко захворіли. Єдиним поря-

тунком для них стало повернення до право-

слав’я, лише після цього вилікувалися вони й 

їхня худоба [15, c. 29]. 

Аналізуючи зміст цієї публікації, можна 

дійти висновку, що представники РПЦ нама-

галися залякати потенційних протестантів і 

змусити їх відмовлятися від ідеї зміни кон-

фесії. При цьому як приклад наводилися по-

дії в іншій губернії, які, імовірно, узагалі були 

вигадані. 

Натомість представники православного 

кліру високо оцінювали вчинки тих, хто по-

рвав із протестантизмом і добровільно прий-

няв православну віру. В одній із публікацій 

мова йшла про колишнього пресвітера С. Го-

довенка, який завдяки роботі місіонерів по-

вернувся до православ’я та почав проводити 

серед протестантів місіонерську роботу. 

Коли він захворів, то його рідна сестра, про-

тестантка «нашіптувала своєму брату, … що 

він Годовенко хворий тому, що зрадив вірі 

«братів своїх», що Бог його б зцілив, коли б 

він повернувся в їхню общину». Позитивно 

було оцінено той факт, що він залишився 

вірним прийнятому раніше рішенню й не 

«піддався на вмовляння штунд» [16, c. 6–7]. 

Як бачимо, на сторінках своїх видань ду-

ховенство робило акцент на те, що ті, хто 

стане протестантом, рано чи пізно зазнає по-

карання за «зраду» церкві, а єдиним шляхом 

уникнення цього мало бути повернення до 

православної віри. І навпаки, ті хто розривав 

стосунки з протестантами й повертався до 

православ’я та проводив місіонерську роботу, 

ставився за приклад. 

У 1914 р. розпочалася Перша світова війна, 

а враховуючи ту обставину, що серед проте-

стантів Волині переважали німці-колоністи, 

це сприяло посиленню тиску на них. В одній 

із статей під промовистою назвою «Війна 

штунд» увага акцентувалася на тому, що 

Німеччина, готуючись до війни з Росією, 

сформувала «для себе якщо не армію, то до-

сить сильний загін союзників, можливо, навіть 

і несвідомих з цього, серед чистокровних ро-

сійських людей». Це обґрунтовувалося тим, 

що «штундизм, який прикривається прапором 

«євангельських християн» – не лише ворог 

Церкви, а й ворог Держави» [17, с. 2–5]. В 

іншій публікації увага була зосереджена на 

тому, що пресвітер Кравчук із с. Рожище Луць-

кого повіту «пройшов курс німецької штун-

дистської школи» й у час, коли йшла війна з 

Німеччиною, протестанти продовжували по-

водити «низьку зрадницьку роботу», тому 

що налаштовували місцеве населення «проти 

вірних православних пастирів» і робили все 

можливе, щоб ускладнити взаємовідносини 

селян, які проживали на хуторах зі священи-

ками. Тому їхня діяльність була спрямована 

проти держави, а значить на користь її воро-

гів [18, c. 5–6]. 

Отже, на початку Першої світової війни 

представники православного кліру висували 

протестантам звинувачення в тому, що вони 

діють на користь Німеччини, з якою країна 

була в стані війни. Подібного змісту звину-

вачення не мали під собою підґрунтя, а вису-

валися з однією метою: дискредитувати про-

тестантів в очах читачів і за можливістю 

послабити їхні позиції. 
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Православне церква використовувала різ-

номанітні засоби, щоб протидіяти зростаю-

чому впливу протестантів на Волині, одним 

із яких було намагання дискредитувати їх в 

очах населення. У комплексі це сприяло 

ускладненню й так далеко не простих міжкон-

фесійних взаємовідносин у краї. Така діяль-

ність РПЦ проводилася в руслі тогочасної 

внутрішньої політики імперії. Але вона не 

дала бажаного результату, поступово кількість 

протестантських громад зростала, посилю-

вався їхній вплив у регіоні. 
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Я. П. Цецик, Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно, Украина 

ОТНОШЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И ПРОТЕСТАНТСКИХ ОБЩИН ВОЛЫНИ В КОНЦЕ ХІХ – 

НАЧАЛЕ ХХ вв. 

Исследованы межконфессиональные взаимоотношения на Волыни в конце XIX – начале ХХ в. Выяснена роль 

органов российской власти в их усложнении. Проанализированы причины роста количества протестантских 

общин в крае и реакцию на этот процесс православного духовенства. 

Ключевые слова: Волынь; протестанты; православная церковь; межконфессиональные взаимоотношения. 
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Ya. Р. Tsetsyk, National University of Water Management and Nature, Rivne, Ukraine 

RELATION OF THE ORTHODOX CHURCH AND PROTESTANS COMMUNITIES IN VOLYN IN THE 

LATE ХІХ – EARLY ХХ CENTURIES 

Studied in Volyn interfaith relations in late XIX – early XX century. On the basis of sources proved that in the study 

period in this region of the Orthodox changed their denominational affiliation and accepted the Protestant faith. The 

emergence of the Protestant community in the province was caused by German and Czech colonization of Volyn and 

early Protestantism was distributed among the new settlers. Eventually he went out colonists. Some locals changed his 

denominational affiliation, tore with Orthodoxy and accepted Protestant doctrine. Opposition from the Orthodox 

Church and the government does not produce the desired result for them, the number of Protestant communities in 

Volyn increased. 

The main reason to be considered a conservative Orthodox clergy, holding him Russification policy implementation 

parish priest of government functions, etc., which helped break the once close relationship with parishioners. Instead of 

democracy protesters attracted persons who were disappointed in Orthodoxy. 

Opposition by the Orthodox clergy and authorities Protestants, including their prosecution has not stopped growing 

number of supporters of Protestant faiths. It is noteworthy that among Protestants, there were various religious trends. 

Attempts to discredit their opponents in the eyes of the general public contributed to complication and so not simple 

interfaith relations in Volyn, which negatively affected the social situation in the region. These trends intensified on the 

eve of the First World War. 

Keywords: Volyn; Protestants; Orthodox Church; interfaith relations. 
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ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ 

ПОЛЕЗАХИСНИХ ЛІСОСМУГ В УКРАЇНІ ВІДПОВІДНО 

ДО «ВЕЛИКОГО ПЛАНУ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИРОДИ» 
 

 

Досліджено екологічні аспекти полезахисного лісорозведення на теренах України від-

повідно до «Великого плану перетворення природи». Показано політику українського 

уряду, спрямовану на створення закінченої системи захисних лісонасаджень. Показано 

шкідливі наслідки пилових бур, завданих  сільськогосподарським угіддям у повоєнний пе-

ріод. Доведено, що «Великий план перетворення природи» та його практичне виконання 

мали суттєві недоліки, викликані переважно недостатнім урахуванням і розумінням 

особливостей степових екосистем.  

Ключові слова: полезахисні лісосмуги; лісонасадження; пилові бурі; лісомеліоративні 

станції. 

 

 

Із проголошенням Україною незалежності 

відкрилася нова сторінка національного роз-

витку. Становлення суверенної, демократичної 

української держави відбувається на фоні склад-

них і досить суперечливих явищ соціально-

економічного та громадсько-політичного 

життя суспільства. Глибокі трансформаційні 

зміни, які мають місце в сучасній Україні, 

пов’язані з ринковими перетвореннями на-

родного господарства, вимагають науково 

обґрунтованої розробки та реалізації нових 

концепцій і моделей розвитку. Усе це усклад-

нюється ще й впливом глобальних проблем, 

які постали перед сучасним людством. Так, 

продовольча криза, про яку експерти говорять 

уже кілька років, відкриває перед нашими 

аграріями величезний простір для збуту своєї 

продукції, а для країни – серйозне джерело 

надходжень до бюджету, але для цього по-

трібно в найближчий час створювати в Ук-

раїні дешеве й ефективне сільське господар-

ство, що неможливо без далекоглядної та 

збалансованої програми державної підтримки 

аграрного вітчизняного аграрного сектору.  

Проте ситуація ускладнюється у зв’язку з 

цілим комплексом питань, пов’язаних з еко-

логічною ситуацією в країні та кліматичними 

змінами, які дедалі помітніше відбуваються у 

світі. Згадати лише аномально спекотне літо 

2010 р. До того ж, окрім спеки, більш поши-

реними стають небачені зливи, повені та 

інші природні катаклізми. 

На сьогодні ніхто з учених не в змозі 

точно спрогнозувати наслідки глобального 

потепління та кліматичних змін. Проте всі 

сходяться на думці, що в майбутньому варто 

очікувати серйозних випробувань для еконо-

міки країни та, зокрема, для її аграрного сек-

тору. Зміни в кліматичних умовах відбудуться, 

це вже очевидним здається всім. Тому на 

сьогодні, на думку дослідників, доцільним є 

вкладання коштів у «профілактику» наслідків 

глобального потепління, це значно економіч-

ніше й ефективніше, ніж пізніше в адаптацію 

до цих змін. За цих умов особливого зна-

чення набуває глибоке осмислення та творче 

використання набутого вітчизняного істо-

ричного досвіду, теорії та практики вирі-

шення цілого комплексу складних проблем 

забезпечення ефективного функціонування 

аграрного сектору національної економіки й 

боротьби. У напрямі вищесказаного корисним 
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є досвід (не завжди позитивний, до речі) 

реалізації «Великого плану перетворення 

природи». 

Територія Центральної та Південно-Східної 

України на сьогодні фактично повністю ан-

тропогенно перетворена. Процес дискрети-

зації ландшафтів тривалий час розвивався у 

відносно сповільненому темпі, сягнувши апо-

гею вже лише в радянські часи. Для кол-

госпно-радгоспної системи були характерні 

гігантоманія та монокультурність величезних 

площ агроландшафтів. Усілякі проміжні пе-

рехідні смуги, ділянки почали розглядатися 

як зайві, непотрібні і просто знищувались. 

Це швидко порушило традиційний україн-

ський сільськогосподарський ландшафт, який 

відзначався різноманітністю сільськогосподар-

ських угідь (полів, пасовищ, пасків, садків, 

городів, сінокосів, ставків) та їх мозаїчним 

переплетінням, взаємопроникненням полів і 

ділянок лісу, природних луків, річкових за-

плав. Саме ці риси визначали його національну 

характеристику.  

Прямим наслідком подібної уніфікації ста-

ло те, що на кінець ХХ ст. країна зіткнулась 

із проблемою порушення стійкості агроланд-

шафтів, тобто здатності до самовідновлення і 

самопідтримки природних систем.  

Підвищення різноманітності агроландшафту 

відповідає природним особливостям України 

і забезпечує їй цілу низку екологічних пере-

ваг. Так, проблема масового розмноження 

шкідників в агроландшафті значно зумовле-

на монокультурністю насаджень, що створюють 

кормову базу, з одного боку, і відсутністю 

природних ворогів – з іншого. У цьому зв’язку 

одним із побічних проявів дії пестицидів є 

штучне, хоча й ненавмисне виведення не-

вразливих популяцій шкідників. Між тим, під-

вищити природну опірність агросистеми проти 

шкідників відновивши осередки природної 

рослинності, що відіграватимуть роль банків 

хижої еетномофауни. Цю функцію виконують 

як лісосмуги, так і острівні неорані ділянки, 

як-от: крутосхили, яри, кургани, балки, ок-

ремі дерева.  

Складність речовинно-енергетичних потоків 

у природних системах не дозволяє штучно 

відтворювати ці функції. Людина, соціум у 

цілому не здатні забезпечити задовільне від-

творення природних систем або якихось 

їхніх провідних функцій. Усі природозахисні 

та природоохоронні заходи, по суті, зводяться 

лише до обмеження антропогенних впливів і 

надання природним комплексам і процесам 

можливості самовідновлюватись. При цьому 

швидкість цих процесів визначається вик-

лючно здатністю самих природних систем. 

Отже, управління з боку людини у справі 

природозбереження зводиться до визначення 

меж стійкості природних систем, а точніше у 

визначенні таких потужностей антропогенного 

навантаження, які дозволяють природним 

системам утримувати його без порушення 

тих властивостей, які забезпечують виконання 

покладених на них соціальних функцій (у 

випадку агроландшафтів – це врожайність) 

та обмеження техногенних впливів у цьому 

регіоні. 

Магістральний напрям розвитку сільського 

господарства полягає в його всебічній еко-

логізації. Але екологічні завдання вступають 

у протиріччя з інтересами бізнесу, основною 

метою якого є максималізація прибутків. Це 

протиріччя є загальним, воно не є специфічно 

українським. Економічні механізми, навіть у 

високо розвинутих ринкових економіках, не 

спрацьовують в екологічній сфері самі по 

собі, без серйозного державного регулювання. 

У зв’язку з цим одним з основних напрямів 

екологізації сільського господарства, що по-

требує непримусової і водночас планової та 

далекоглядної стратегії є екологізація агро-

ландшафтів. 

Особливо негативно ігнорування традицій-

них вимог раціонального природокористу-

вання позначилось на степовій зоні України. 

Справедливість цього твердження більш ніж 

переконливо ілюструється загальновідомим 

фактом: з утвердженням колгоспно-радгоспної 

форми господарювання цей колись найбільш 

заможний регіон (його заможність ґрунту-

валась на єдино можливому базисі – високо-



Історичний архів 

 

156 

ефективній організації сільськогосподарського 

виробництва) перетворився на зону, сільське 

господарство якої в усі часи радянської 

влади стабільно вважалось найвідсталішим в 

економічному плані, а її сільські населені 

пункти – у соціально-культурному вимірі. 

Головною метою «Великого плану пере-

творення природи» (1948–1958 рр.) були клі-

матичні зміни в низці регіонів країни з ме-

тою підвищення продуктивності сільського 

господарства. Перед підготовкою згаданого 

вище плану перетворення природи було про-

ведено серйозну роботу з накопичення тео-

ретичного та практичного досвіду в різних 

галузях – лісничому господарстві, меліорації, 

створенні масштабних зрошувальних систем. 

Було розроблено детальні карти ґрунтів, гід-

рографічні карти країни. Визначено, які по-

роди дерев та кущів найбільш ефективно й 

раціонально вирощувати в тих чи інших 

регіонах. Було розроблено систему заходів із 

боротьби з ерозійними процесами. 

А після ухвалення 20 жовтня 1948 р. по-

станови «Про план полезахисних лісонаса-

джень, впровадження травопільних сівозмін, 

будівництва ставків та водойм для забезпе-

чення високих та стійких врожаїв у степових 

та лісостепових районах Європейської час-

тини СРСР» [5] у країні розпочалась активна 

робота над реалізацією цього плану в життя. 

Ця робота з різною інтенсивністю тривала до 

початку 60-х рр. минулого століття. І за цей 

період було виконано дійсно величезний обсяг 

робіт із заліснення степів, осушення боліт, 

створення водосховищ, зрошувальних кана-

лів, ставків та водоймищ. 

Мета статті: вивчити екологічні наслідки 

створення системи полезахисних лісових смуг 

на теренах України відповідно до «Великого 

плану перетворення природи». 

Реалізація планів щодо створення системи 

полезахисних лісонасаджень характеризу-

валася непослідовністю. Розкривались усе 

нові приписки, кричуща непідготовленість та 

незацікавленість, відсутність техніки та нау-

кових рекомендацій. З 1948 до 1953 р. у 

країні посадили лісу в 2,5 рази більше, ніж за 

попередні 25 років. Проте вижили ледве 4 % 

дерев [2, c. 35]. 

Про справжнє ставлення до полезахисних 

лісових смуг свідчать ще й такі факти. У Пол-

тавській області облвиконком за рекоменда-

цією першого секретаря обкому компартії 

Ф. Т. Моргуна заборонив ставити скирти со-

ломи, складувати мінеральні та органічні 

добрива на полях. Дозволялося розміщувати 

їх лише в лісосмугах, де спеціально для цього 

вирубували дерева. Виконуючи це розпоря-

дження, колгоспи та радгоспи влаштували в 

лісосмугах розриви довжиною 60–200 м че-

рез кожні 500–800 м. Природа таких порушень 

і помилок не прощає. Розриви в лісосмугах 

перетворилися в аеродинамічні труби, які 

сприяли видуванню землі та посівів, знижу-

вали урожайність сільськогосподарських куль-

тур. Лише в Полтавському, Карлівському, 

Машівському районах такі розриви позба-

вили захисту 3 600 га ланів [1, с. 490]. 

Натомість саме життя переконувало в ко-

рисності системи полезахисних лісосмуг. 

Так, у 1984 р. на всі південно-східні райони 

України поширилася сильна посуха. У рад-

госпі ім. Литвинова (Славяно-Сербський район, 

Луганська область), на полях якого ще в 

1950-х рр. була створена повна мережа поле-

захисних лісових смуг, озимі посіви на пло-

щі 1 340 га збереглися повністю. Поряд же, у 

колгоспі ім. Калініа, де площа щільних лісо-

смуг становила 1,1 %, було пошкоджено 84,9 % 

посівів озимих [1, с. 496].  

Однак найбільшу користь давали лісосмуги 

тоді, коли було створено повну їхню мережу 

на значній території, а не лише в окремому 

господарстві. Територія одного колгоспу чи 

радгоспу з системою лісосмуг була лише 

острівцем у безлісому морі, який не міг за-

тримати океан сухого повітря й повністю 

приборкати стихію.  

Натомість поодинокі та щільні лісосмуги 

не могли стримати наступу стихії та врятувати 

посіви від загибелі. Недоглянуті лісосмуги 

«крали» сніг на полях. Вони були нагрома-

джувачами снігу, який довго не танув і за-

тримував проведення весняних сільськогос-
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подарських робіт. Під час пилових бурь у 

них та поряд із ними збиралася величезна 

кількість дрібнозему. На розвезення його на 

поля витрачається багато праці та коштів [1, 

с. 497]. 

Після згортання реалізації планів із мас-

штабного лісонасадження тривалість та пов-

торюваність пилових віхол продовжувала 

збільшуватись, бо внаслідок багаторазового 

обробітку ґрунт дедалі більше розпилювався 

і втрачав структуру. Так, у приазовських сте-

пах України за 1952–1977 рр. 16 були з пило-

вими бурями, і кожна така буря, за даними 

науково-дослідних установ республіки вино-

сила з гектара ріллі в середньому до 350 т 

родючого ґрунту. Характерно, що найсиль-

ніші пилові бурі спостерігалися найчастіше в 

одних і тих же південних районах, де знахо-

диться майже 15 млн га ріллі. У цілому зона 

вітрової ерозії охоплювала 40 % усіх орних 

земель республіки з найродючішими ґрунта-

ми [1, с. 472].  

Найбільшої шкоди пилові бурі завдавали 

сільськогосподарським угіддям Запорізької, 

Кримської, Херсонської та деяких інших об-

ластей, де розораність території становила 

60–70 %, а в деяких місцях навіть більше. На 

виконання постанов лісгоспзагами Херсон-

ського міжобласного управління було здійс-

нено обстеження та облік еродованих земель 

на території Держлісофонду. У результаті було 

виявлено понад 57 тис. га земель, які зазнали 

вітрової ерозії та 5 808 га, що зазнали водної 

ерозії [3]. 

У 1960 р. під час пилової бурі, яка охопила 

10 південних областей республіки, було по-

шкоджено майже 1 млн га озимих посівів, з 

яких повністю загинуло та пересіяно 600 тис. 

га. Ця буря завдала збитків на суму понад 

100 млн крб (у цінах 1960 р.) [1, с. 473]. 

У 1965 р. через пилові бурі в Приморському 

районі Запорізької області зернові культури 

пересівали чотири рази. Чорні бурі виникали 

в безсніжні зими з морозами, коли земля 

була сухою, або навесні, коли поля були ще 

не захищені рослинністю. Ліс міг би пом’як-

шити це, але в степу його було мало. У таких 

умовах вітер, не зустрічаючи на своєму шляху 

перешкод, відривав частки землі, піднімав їх 

у повітря й переносив на віддаль [1, с. 472]. 

Узимку 1969 р. під час чорної бурі, яка 

охопила 8 степових та лісостепових областей 

республіки, величезну кількість пилу було 

занесено в райони Полісся й навіть Білорусі 

та Прибалтики. У перший період після по-

чатку бурі в повітрі носився чорний пил. Це 

значить, що вітер підіймав у повітря багаті 

на гумус верхні шари ґрунту. Потім пил став 

сірим і нарешті жовтим. Тобто в деяких гос-

подарствах вітер, зруйнувавши верхні родючі 

шари землі, почав видувати нижні безплідні 

горизонти. У багатьох місцях незахищений 

ґрунт видуло на 5–12 см. Це при тому, що 

для утворення 3 см ґрунту природі в сприят-

ливих умовах потрібно 250–300 років. За 

даними науково-дослідних установ України, 

у разі видування 1 см верхнього шару ґрунту 

на кожному гектарі втрачається 30 кг азоту, 

22 кг фосфору й 300 кг калію. Після бурі 

1969 р. запаси гумусу в ґрунті значно змен-

шилися. Після кількох таких віхол незахище-

ний родючий шар ґрунту на значних площах 

міг бути втрачений повністю [1, с. 472]. Під 

час чорної бурі навіть удень доводилося вми-

кати світло через хмари пилу, який суцільною 

пеленою носився в повітрі. Дихати було важко, 

багато людей захворіли пиловою пневмонією. 

Унаслідок бурі землею засипало велику кіль-

кість каналів, шляхів і поодиноких щільних 

лісових смуг [1, с. 473].  

У 1960 та 1969 рр. в епіцентрі чорних ві-

хол на полях, не захищених лісосмугами, 

ураганний вітер видував слаборозвинуті й 

заносив дрібноземом розвинуті добре посіви 

озимих. Ці приклади свідчать про збитки, 

яких завдали ґрунтам і посівам України лише 

ці дві чорні бурі.  

У середині 1960-х рр. після катастрофічної 

за наслідками пилової бурі 1960 р. і наступних 

посух стало очевидно, що ці явища, а також 

поширення водної й вітрової ерозії набувають 

характеру всенародного лиха і що заходів, 

які вживалися органами влади, було вкрай 

недостатньо.  
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У 1967 р. уряд УРСР змушений був ухва-

лити нову постанову «Про невідкладні заходи 

із захисту ґрунтів від ерозії» [6], яка на деякий 

час дещо змінила ставлення до захисного 

лісорозведення. В Україні було організовано 

32 лісомеліоративні станції і кілька десятків 

лісомеліоративних дільниць, які за рахунок 

бюджетних коштів створювали лісосмуги та 

лісонасадження на ярах, пісках, уздовж бе-

регів річок і водойм. Лісомеліоративні станції 

та інші лісогосподарські підприємства одер-

жали значну кількість техніки й кошти на 

капітальне будівництво. Відповідно до цієї 

постанови інститут «Укрземпроект» та його 

органи на місцях склали Генеральну схему 

протиерозійних заходів [8], у якій було перед-

бачено довести площу полезахисних лісосмуг 

до 494,3 тис. га, тобто посадити на 368 тис. га 

менше, ніж передбачалося планом перетво-

рення природи, ухваленим у 1948 р. [4, с. 138].  

Після пилової бурі 1969 р. уряд УРСР ви-

рішив прискорити створення повної системи 

лісосмуг. 23 січня 1970 р. було ухвалено по-

станову «Про створення закінченої системи 

захисних лісонасаджень» [7], яка передбачала 

збільшення обсягів лісомеліоративних робіт. 

За 1971–1975 рр. в Україні було посаджено 

82,2 тис. га полезахисних лісосмуг, за 1976–

1980 рр. – 32,6 тис. га, за 1981–1985 рр. – 

18 тис. га, за 1986–1990 рр. – 21,7 тис. га [4, 

с. 139]. Однак ці обсяги робіт не могли забез-

печити завершення створення системи поле-

захисного лісонасадження та за масштабами 

поступалися «Великому плану перетворення 

природи». 

Після 1985 р. щорічно саджали лише 2–

2,5 тис. га лісосмуг, але останніми роками їх 

практично не створювали. Тому на сьогодні 

на полях України немає закінченої системи 

полезахисних лісосмуг. Їх нараховується ли-

ше 440 тис. га [4, с. 139].  

Після 1995 р. кількість їх коливалася на 

рівні близько 2 тис. га, а в 2007 р. склала 

0,3 тис. га. Створені лісосмуги заростають 

чагарником і втрачають свої захисні власти-

вості. Значна частина їх не має щільної кон-

струкції, а орієнтовно 1/3 перебуває в неза-

довільному стані. Ці лісопосадки потрібно 

розкурочувати і на їхніх місцях створювати 

нові. Також через безгосподарність лісонаса-

дження стали вирубувати. 

Отже, на жаль, і сам «Великий план пере-

творення природи», і (ще більшою мірою) 

його практичне виконання мали суттєві вади, 

породжені переважно недостатнім урахуван-

ням і розумінням особливостей степових еко-

систем. Уявлення про те, що залісення гаран-

тує стабільність степового ландшафту, вияви-

лося, по суті, помилковим. Екологія ж була 

недостатньо розвинута на той момент і не 

могла серйозно вплинути на впровадження 

плану в життя. Негативну роль зіграло й те, 

що розроблений в основному для європей-

ських степів план реалізовувався без особли-

вих змін по всій степовій зоні, тобто в інших 

умовах. 

Підсумком стала певна стабілізація еколо-

гічної обстановки, але це не змогло зупинити 

зсуву всієї степової екосистеми на «нижчий 

щабель». Попередньої родючості ґрунтів, на-

приклад, так і не вдалося відновити. Інакше 

кажучи, степова природа стала функціонувати 

на нижчому рівні, який не дає можливості 

одержувати такої щедрої, як раніше, продукції. 

Отже, серйозне антропогенне втручання в 

природне середовище Дніпровського басейну 

призвело до широкого спектру змін – від не-

значних перетворень до повного знищення 

екологічних систем не тільки річки та її при-

ток, але й поіменних територій, а також при-

бережних земельних угідь. Комплексна оцінка 

екологічного стану водосховищ дозволила 

виявити його головні негативні фактори: 

антропогенне забруднення, зарегульованість 

Дніпра та його приток, повторне забруднення. 

Перераховані фактори були тісно взаємо-

пов’язані та зумовлювали один одного. 

У цілому вплив гідробудівництва на при-

родне середовище басейну був складним та 

багатогранним процесом. Усі встановлені на-

слідки в багатьох випадках ведуть до погір-

шення умов господарської діяльності людини 

та зниження рівня її життя. Деградація еко-

логічної ситуації у водосховищах Дніпров-



Випуск 10 

 

159 

ського каскаду та на прилеглих територіях є 

наслідком нераціонального природокорис-

тування, у тому числі реалізації комплексної 

концепції освоєння водних ресурсів. Один із 

головних показників неблагополучного стану 

природного середовища – низька якість води 

на багатьох ділянках водосховищ та зниження 

якості й кількості їхньої біологічної продук-

тивності. 
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Г. М. Чепурда, Черкасский государственный технологический университет, г. Черкассы, Украина  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСОПОЛОС В 

УКРАИНЕ В СООТВЕТСТВИИ С «ВЕЛИКИМ ПЛАНОМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИРОДЫ» 

Исследованы экологические аспекты полезащитных лесоразведений на территории Украины в соответ-

ствии с «Великим планом преобразования природы». Показано политику украинского правительства, направ-

ленную на создание законченной системы защитных лесонасаждений. Показаны вредные последствия пылевых 

бурь, причиненных сельскохозяйственным угодьям в послевоенный период. Доказано, что «Великий план пре-

образования природы» и его практическое выполнение имели существенные недостатки, вызванные главным 

образом недостаточным учетом и пониманием особенностей степных экосистем. 

Ключевые слова: полезащитные лесополосы; лесопосадки; пыльные бури; лесомелиоративные станции. 

 

G. M. Сhepurda, Cherkasy State Technological University, Cherkasy, Ukraine 

ENVIRONMENTAL IMPACT OF SHELTBELTS CREATION IN UKRAINE ACCORDING TO THE 

«GREAT PLAN OF NATURE TRANSFORMATION» 

The environmental aspects of afforestation shelter in Ukraine according to «The great plan of nature 

transformation» are analyzed.   

The territory of Central and Southeastern Ukraine today is actually quite anthropogenically transformed. The 

process of landscapes sampling, long developed in a relatively slow pace, reaching its climax was only in Soviet years. 

Collective-state farm system was characterized by megalomania and monoculture of vast areas of agricultural 

landscapes. Any intermediate transition zones or areas began to be seen as superfluous, unnecessary and were simply 

destroyed. This quickly breaks traditional Ukrainian agricultural landscape, which celebrated the diversity of 

agricultural land – fields, pastures, belts, gardens, vegetable gardens, grasslands, ponds, their mosaic interweaving 

and interpenetrating fields and forest areas, natural grasslands and river floodplains. These features define its national 

characteristics. 

A direct consequence of such unification is that at the end of the twentieth century the country faced the problem of 

infraction of sustainability of agricultural landscapes, i.e. the capacity for self-healing and self-supporting of natural 

systems. The implementation of plans of shelterbelts system is characterized by inconsistency. There were revealed all 

new registry, blatant lack of training and lack of interest, lack of technology and scientific recommendations. From 

1948 to 1953 in the country forests were planted 2.5 times more than in the previous 25 years. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/320-67-п
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Instead, life itself convinced of the usefulness of the shelterbelts system. Thus, in 1984 severe drought spread all the 

Southeast of Ukraine. However, the greatest benefit left from belts was when a full network over wide areas was 

created, not only in the separate farm.  

After the collapse of plans implementation for large-scale afforestation, the duration and frequency of dust storms 

continued to increase, as a result of repeated tillage the soil increasingly lost its structure. The greatest harm caused by 

the dust storms was in farmland of Zaporizhia, Crimea, Kherson and other regions, where plowed area was 60–70 %, 

and in some places even more.   

In winter 1969 during a black storm, which covered eight steppe and forest-steppe regions of the republic, a lot of 

dust has been recorded in the areas of Polesia and even in Belarus and the Baltic States. In 1960 and 1969 in the midst 

of black storms in the fields, non-protected by forest belts, a hurricane blew poorly developed and even well-developed 

winter crops.  

In the mid-1960s after catastrophic by the effects dust storm of 1960 and the subsequent drought it became obvious 

that these phenomena, as well as the spread of water and wind erosion assumed the character of a national disaster 

and measures taken by the authorities were extremely inadequate.  

In 1967 the former USSR was forced to adopt a new decree «On urgent measures to protect the soil from erosion» 

which for some time has influenced the protective afforestation. Ukraine has organized 32 agroforestry stations and 

dozens of agroforestry spots.  

After the dust storm in 1969 the government decided to speed up the creation of the complete system of belts in 

Ukraine. On January 23, 1970 a resolution «On the creation of a complete system of protective afforestation» was 

adopted, it included increasing of agroforestry work. In 1971–1975 Ukraine has planted 82.2 thousand ha of shelter 

belts, in 1976–1980 – 32.6 thousand ha, in 1981–1985 – 18 thousand ha, in 1986–1990 – 21.7 thousand ha. However, 

the amount of work could not provide the completion of shelter system afforestation and in scale it was inferior to the 

«Great plan of nature transformation».  

After 1985 only 2 – 2.5 thousand ha of belts were planted annually, but in recent years they weren’t practically 

created. So far in the fields Ukraine there is no complete system of shelterbelts, only 440 thousand ha. After 1995 their 

number fluctuated at around 2 thousand ha, in 2007 – 0.3 thousand ha. 

So, unfortunately, the «Great plan to transform nature» and (even to greater extent) its physical implementation had 

significant shortcomings, caused mainly by insufficient considering and understanding of steppe ecosystems. 

Keywords: shelterbelts; afforestation; dust storms; agroforestry stations. 
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НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ 

МЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ 
 

 

За допомогою історико-наукового аналізу розкрито передумови появи вітчизняної 

метеорологічної служби. Окреслено науково-організаційний період її становлення. За-

значено про головний вітчизняний осередок із вивчення питань метеорології в першій 

чверті ХХ ст. Особливу увагу зосереджено на 1918–1927 рр. Зауважено про роль одного 

з її організаторів – В. Порицького. Досліджено внесок діяча в розвиток метеорології.  

Ключові слова: метеорологія; метеорологічна служба; передумови появи; станов-

лення; осередок; В. Порицький. 

 

 

Історія розвитку метеорології в Україні 

розпочалася ще в XIX ст. Ініціатором і твор-

цем першої метеорологічної мережі в Україні 

став видатний український учений – геофізик 

О. Клосовський, який створив першу метео-

рологічну обсерваторію в Одесі [1, с. 3–4]. 

Його приклад та ініціатива були підтримані 

Географічним товариством і дали поштовх 

для створення інших місцевих метеорологіч-

них мереж. Значний внесок у розвиток ме-

теорологічної науки зробили українські вчені-

метеорологи – М. Акімович, Е. Бурман, Г. Пе-

реліт, А. Раєвський та ін.  

Зважаючи на актуальність теми, питанням 

становлення та розвитку вітчизняної метео-

рологічної служби присвячено чимало праць 

вітчизняних дослідників. Вони порушують 

різні аспекти її діяльності. Так, Т. Р. Гри-

щенко зауважує, що біля витоків вітчизняної 

метеорології стояв Сільськогосподарський 

учений комітет України, правонаступником 

якого є сучасна Національна академія аграр-

них наук України [2]. С. М. Шевчук в істо-

ричних розвідках наукової діяльності професо-

ра М. Самбікіна зупиняється на його суттєвих 

доробках щодо становлення метеорологічної 

науки в Україні взагалі, оскільки вважає вче-

ного фундатором агрокліматичного напряму 

у вітчизняній науці, зокрема на Полтавщині, 

де наукові студії М. Самбікіна стали почат-

ком систематичних метеорологічних дослі-

джень і географії ВНЗ [3]. 

Метою дослідження є проведення історико-

наукового аналізу науково-організаційного 

періоду становлення метеорологічної служби 

в Україні крізь призму діяльності відповідних 

структурних підрозділів та ключових осіб. 

Значення метеорології для національного 

господарства й охорони навколишнього се-

редовища важко переоцінити. Ще за уряду 

Центральної Ради при Міністерстві земель-

них справ діяв відділ дослідної справи, а при 

ньому функціонували ще три відділи: метео-

рологічний, ґрунтознавства та природничий 

із ботанічною секцією [4, с. 3]. Уже в наказі 

по Міністерству земельних справ № 29 від 

30 грудня 1918 р. наголошувалося: «Гетьман-

ське Міністерство Земельних Справ, що з 

травня 1918 року … майже припинило нала-

годжену вже діяльність … Метеорологічного 

Відділу. … За минулі півроку майже вик-

лючно виявлялася в канцелярській роботі по 

складанню та перероблюванню обрахунків…». 

Однак пунктом 4 цього документа з 1 січня 

1919 р. виконувачем обов’язків очільника 

Метеорологічного бюро призначався М. Дани-

левський та звільнявся з посади в. о. заві-

дувача Метеорологічного відділу К. Слефогт 

(п. 5) [5].  
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У § 22 затвердженого 27 січня 1919 р. 

«Статуту Вченого комітету Народного міні-

стерства земельних справ» зазначається, що 

Комітет поділявся на сім відділів: 1) лісовий, 

2) дослідної справи; 3) ботанічний (із сек-

цією фітопатології); 4) зоологічний (із секцією 

ентомології); 5) ґрунтознавства; 6) гідрогео-

логічний та 7) метеорологічний [6]. До кола 

компетенції останнього планувалося ввести, 

«… крім сільськогосподарської метеорології, 

… також лісову метеорологію, гідрометеоро-

логію…» [7, арк. 12–14]. Але вже через пів-

року, 2 травня 1919 р., було затверджено но-

вий «Статут Сільськогосподарського вченого 

комітету Народного комісаріату земельних 

справ», відповідно до якого діяльність Комі-

тету зосереджувалася в 11 секціях (§ 22).  

З-поміж них під № 8 значиться й метеороло-

гічна [8]. Головною метою її діяльності став 

розгляд метеорологічних питань, що мають 

прикладне значення «… для справи як сіль-

ського, так і народного господарства». Робота 

проводилася у таких напрямах: «а) докладне 

виявлення кліматичних і метеорологічних 

(геофізичних) умов країни; б) Виявлення фі-

зичних умов оточення, у якому відбувається 

життя рослин і різних організмів, як корисних, 

так і шкідливих для господарства, для від-

повідного доцільного їх використання; в) до-

кладне виявлення, вивчення, удосконалення 

й поширення між громадськістю засобів захис-

ту й боротьби зі шкідливими явищами повітря».  

Відповідно до окреслених завдань, до функ-

цій Метеорологічної секції належали: «1) ор-

ганізація державної метеорологічної сітки як 

єдиного доцільно-збудованого організму й 

керування нею; 2) зібрання й систематичне 

опрацювання матеріалів із метеорології та 

кліматології України; 3) організація та керу-

вання службою сільськогосподарської метео-

рології; 4) організація певної єдиної гідро-

метеорологічної служби; 5) організація й 

упровадження служби завбачення погоди» 

[7, арк. 9–11].  

Слід зазначити, що з перших днів своєї 

діяльності Сільськогосподарський учений ко-

мітет України значну увагу приділяв питан-

ням метеорології. Унаслідок проведеної ним 

організаційної діяльності Декретом Ради на-

родних комісарів від 19 листопада 1921 р. 

його метеорологічну секцію – «Укрмет» – 

було оголошено центром метеорологічної 

служби України [9, с. 32]. На початку на-

ступного року він мав фактично лише назву 

та службове приміщення в Києві по вулиці 

Софіївській, 18, заповнене архівними доку-

ментами. Сповна відчувався брак не лише 

коштів, а й безпосередніх виконавців. Штат 

організації, що складався з чотирьох праців-

ників, невдовзі скоротився на половину. Са-

ме за таких обставин до роботи в «Укрмет» 

долучився В. Порицький (1900–1953).  

Основним завданням «Укрмет» було за-

снування мережі геофізичних станцій одно-

часно з розбудовою центрального апарату. 

Протягом 1922 р. було здійснено реорганіза-

цію колишніх земських метеорологічних бюро 

в губернські відділи та відкриття в тих 

населених пунктах, де їх раніше не існувало. 

Так, у перші місяці роботи В. Порицькому 

вдалося відновити діяльність напівзруйно-

ваної Кременчуцької метеостанції, за що він 

отримав подяку, а за сумлінне продовження 

розпочатої на місцях справи був призначе-

ний у липні того ж року на посаду секретаря 

«Укрмет». Керівництво службою здійснював 

М. І. Данилевський. 

Разом з однодумцями В. Порицький захо-

пився новою та цікавою роботою, результати 

якої були відзначені на Першій конференції 

української метеослужби в березні 1923 р.  

З-поміж здобутків відмічалися наявність в 

Україні понад 80 працюючих станцій і 7 ново-

організованих аерологічних пунктів. Крім 

того, їм вдалося за допомогою саморобних 

приладів відкрити першу в СРСР приймальну 

радіостанцію служби погоди. Зусилля нова-

торів поширилися на організацію в Києві 

геофізичної бібліотеки та музею метеороло-

гічної служби, який став першим у Радян-

ському Союзі.  

Від грудня 1921 р. регулярно виходив де-

кадний бюлетень, у якому йшлося про умови 

вирощування сільськогосподарських культур, 
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розповсюдження шкідників, наслідки фено-

логічних спостережень [10, с. 56]. Із прихо-

дом до редакції В. Порицького почали вихо-

дити щомісячні та щоденні збірники, які, по-

ряд із докладною інформацією про Україну, 

надавали відомості про погоду на європей-

ському континенті, територіях Малої Азії та 

Півночі Африки. Видання готували за західно-

європейським зразком. Вони відповідали сві-

товим стандартам. Роботу українських фахів-

ців помітили чеські колеги, які через Това-

риство сприяння науковому зв’язку із закор-

доном попросили дозволу «Укрмет» запози-

чити їхній досвід із розвитку й організації 

служби. У 1924 р. зусиллями В. Порицького 

було організовано видання першого в СРСР 

науково-популярного часопису «Погода й 

життя» [11], що став своєрідним літописом 

історії «Укрмет». На його сторінках наводи-

лися подробиці наукових експедицій, зазна-

чалися особливості клімату в різних куточ-

ках світу, надавалися поради з дотримання 

здорового способу життя тощо.  

У середині 20-х рр. минулого століття 

працівники «Укрмет» налагодили обмін 

видань із багатьма геофізичними установами 

світу: Німецькою морською метеослужбою, 

Чехословацьким метеоцентром, Королівським 

метеорологічним інститутом Бельгії, Вашинг-

тонським бюро погоди, метеослужбою Бра-

зилії та ін. Так, англійський щомісячник 

«The Meteorological Magazine» інформував 

читачів про появу ще одного наукового центру 

на мапі Європи: «… потік метеорологічних 

видань з Росії, що його було припинено на 

декілька років війною, відновився з повною 

силою, але замість, щоб виходити майже 

виключно з Головної фізичної обсерваторії, 

сповіщення надходять з багатьох місцевих 

центрів. Ми несподівано одержали силу 

видань від Метеорологічної служби України... 

Місячний огляд погоди чудовий: він містить 

декадні відомості для всіх станцій, щоденні 

спостереження in exstenco в Києві, Харкові, 

Одесі і щоденні спостереження з наймен-

шими подробицями для інших обраних 

станцій» [12]. 

Діяльність «Укрмет» отримала високу 

оцінку Міжвідомчого метеорологічного комі-

тету СРСР. На Геофізичному з’їзді СРСР, 

який відбувся в травні 1925 р. в Москві, від-

значалося, що саме українським метеорологам 

належала велика заслуга в справі винаходу 

нових організаційних форм. Отже, Україна 

посіла перше місце в післяреволюційному 

об’єднанні метеорологічної служби. 6 лютого 

1927 р. на адресу святкового засідання з 

приводу п’ятирічного ювілею «Укрмет», що 

відбулося в приміщенні Всеукраїнської ака-

демії наук, надійшла вітальна телеграма 

академіка Л. С. Берга, у якій зауважувалося: 

«Я є завзятим читачем Ваших видань і зміг 

оцінити ту величезну роботу, яку Ви («Укр-

мет». – Авт.) зробили за останні п’ять років». 

Слід відмітити, що значний внесок у цьому 

належить В. Порицькому. У 1926 р. його було 

обрано дійсним членом державного Росій-

ського географічного товариства.  

Гідрометеорологія в Україні вийшла на 

новий якісний рівень, потребувала вирішення 

принципових питань, що стосувалися струк-

тури служби. В. Порицький висунув щодо 

цього низку вимог: перерозподіл роботи з 

рівномірним навантаженням апарату, органі-

зація наукової діяльності й поглиблення до-

сліджень, відмова від виконання трудомістких 

завдань і визначення пріоритетів у констру-

юванні та перевірці спеціальних приладів.  

Упродовж усього життя В. Порицький не 

полишав питання метеорології. Заклав Безпа-

лівську дослідну станцію з боротьби зі сніго-

вими заметами, заснував оптично-сигналіза-

ційну секцію визначення видимості залізнич-

них сигналів за різних умов стану атмосфери, 

добирав і готував кадри телеграфістів. Але 

сповна розкрити свій потенціал у справі 

української метеорології В. Порицькому не 

вдалося. На заваді стали переслідування, 

часті зміни місця роботи, арешти тощо. 

Однак, попри все, внесок цієї багатогранної 

особистості в розвиток вітчизняної метеоро-

логічної служби є беззаперечним. 
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В. П. Шульга, Национальная научная сельскохозяйственная библиотека НАН Украины, г. Киев, Украина 

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ СТАНОВЛЕНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В 

УКРАИНЕ 

С помощью историко-научного анализа раскрыты предпосылки появления отечественной метеорологи-

ческой службы. Охарактеризован научно-организационный период становления. Указано о главном отечес-

твенном центре по изучению вопросов метеорологии. Особое внимание сосредоточено на 1918–1927 гг. Заме-

чено о роли одного из ее организаторов – В. Порицком. Исследован вклад деятеля в развитие метеорологии. 
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The appearance prerequisites for the national meteorological service are revealed by using historical and scientific 

analysis. Scientific and organizational period of becoming is characterized. The main domestic center for the study of 

meteorology in the first quarter of the twentieth century is indicated. Particular attention is focused on the 1918-1927 

years. It has been observed on the role of one of its organizers – V. Poritsky. His contribution to the development of 

meteorology is observed. 
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РЕПРЕСІЇ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ПРОТИ КОЛИШНІХ 

ФОЛЬКСДОЙЧЕ В ПЕРІОД ПІЗНЬОГО СТАЛІНІЗМУ 
 

 

Ця стаття досліджує репресії радянської влади проти німців у період пізнього ста-

лінізму. Центральним питанням в публікації є демографічні зміни на Півдні України в 

1944-1953 роках. В останні роки, дослідники стали більш зацікавлені у вивченні даної 

проблеми. Спостерігається зростання інтересу в даній області. Багато недавні дослі-

дження були зосереджені на проблемах, пов’язаних з реабілітацією жертв політичних 

репресій. 

Один з найбільш важливих аспектів це процес насильницького переселення німець-

кого населення на схід країни. За останнє десятиліття, дослідження вченими даного 

періоду показали, що тема залишається актуальною. Розвиток репресивного апарату 

призвело до конфронтації відносин між радянською владою і німецької общинної. 

З’ясування відносин між радянською владою та етнічним німцями, завжди закінчу-

валися тим, що етнічні німці залишалися заручниками політичних ігор Радянського 

Союзу і нацистської Німеччини. Після закінчення війни їх положення тільки погіршилося. 

Ці дані показують, що існує зв’язок між привілейованим становищем етнічних німців 

в період окупації й політичним переслідуванням в післявоєнні роки. 

Ключові слова: пізній сталінізм; німці-репатріанти; спецпоселення; директива 

НКВС; Указ президії Верховної Ради СРСР. 

 

 

Тема Другої світової війни протягом десяти-

річь розглядалася з політичних, ідеологічних, 

але не з історичних позицій. Чимало фактів 

або замовчувалися, або свідомо перекручу-

валися. Тенденційний підхід минулих років 

до оцінки позицій та поведінки людей, які 

волею долі опинились на окупованій тери-

торії, пережили окупацію, зустріли «радянську 

армію-визволителя», трагічно відбився на 

долях сотень тисяч наших співвітчизників. 

Саме факт перебування на окупованій тери-

торії позбавляв цих людей довіри з боку 

радянської влади. Одними з перших потра-

пили у списки неблагонадійних етнічні німці, 

тобто радянські громадяни, що мали німецьке 

походження, проживали в Україні і на почат-

ковому етапі окупації мали певні преферен-

ції з боку нової німецької влади [9]. 

В межах окремої статті спробуємо дати 

загальну характеристику репресій сталін-

ської тоталітарної системи проти фолькс-

дойче. Для найповнішої реалізації поставлених 

завдань, на наш погляд, необхідно здійснити: 

 історіографічний аналіз на предмет вияв-

лення зарубіжних та вітчизняних (регіональ-

них) досліджень репресивного апарату засто-

сованого проти етнічних німців (фольксдойче), 

як історичного явища та аналітичного фе-

номену; 

 простежити особливості тоталітарного 

режиму, притаманні життєдіяльності Півдня 

України після Другої світової війни; 

 окремо з’ясувати подальшу долю фолькс-

дойче Півдня України у 1945–1953 рр., що є 

предметом дискусій істориків сучасності; 

 використати для подальшої практичної 

розробки результатів дослідження, зокрема, 

наукового спостереження впливу політичних 

репресій на демографічний стан населення 

Півдня України. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 

свідчить про те, що тема залишається 
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актуальною у ХХІ ст. Репресіям в епоху 

пізнього сталінізму присвячено декілька праць 

закордонних авторів, зокрема стаття А. Айс-

фельда, дисертація В. Земскова та ін. [1; 6]. 

Чимало авторів звертались до теми репресій 

в контексті висвітлення подій після Другої 

світової війни. Так статистичні дані, що на-

ведені в праці В. Нікольським, та стосуються 

етнічних німців дають нам можливість 

оцінити масштаби репресій та демографічні 

зміни, які відбулися внаслідок останніх. Кіль-

кість заарештованих етнічних німців приво-

диться істориком у власній монографії [8, 

с. 365–371]. В наш час ведуться дослідження 

на регіональному рівні. Прикладом подібних 

досліджень є книга Д. Заковоротнього. В цій 

праці описано причини зникнення німецьких 

колоній Півдня України у 1944 р. та після-

воєнний час [5]. 

Але, на наш погляд, зазначену проблему 

розробляли недостатньо, переважно розгля-

даючи лише декілька специфічних аспектів 

зі всього широкого кола питань. Тому комп-

лексне вивчення історичних реалій на базі 

документальних джерел, використання різ-

номанітних матеріалів, уведених у науковий 

обіг раніше, наддадуть можливість більш 

ширше й докладніше розглянути порушену 

проблему. 

Хронологічні рамки дослідження охоп-

люють з 1944 по 1953 рр. в період розвитку 

українського суспільства в контексті поси-

лення радянського тоталітаризму. 

Закінчення Другої світової війни не при-

несло очікуваних результатів у відносинах 

між радянською владою та етнічними німцями 

Півдня України. Впродовж 1944–1953 рр., 

німці депортовані до віддалених районів 

Сибіру та Казахстану. Отже, в повоєнні роки 

репресії серед німецького населення активно 

продовжувались. Карально-репресивні органи, 

такі, як НКВС, НКДБ-МДБ, служили слухня-

ною зброєю в руках вождів СРСР. 

Зі зловісною методичністю силові струк-

тури виконували функцію реалізатора полі-

тичних цілей диктаторського режиму за 

допомогою масового терору як проти німець-

кої громади в цілому, так і проти конкретних 

громадян. Умови повоєнного часу дозволяли 

радянському керівництву розширити діюче 

жорстоке кримінальне та кримінально-

процесуальне законодавство, що не тільки не 

гарантувало людині справедливість і об’єктив-

ність, а й розв’язало руки карально-репре-

сивним органам, створили політично-правові 

засади для «війн проти свого народу» [8]. 

Після війни створили Надзвичайну Дер-

жавну комісію з встановлення і розслідування 

злодіянь німецько-фашистських загарбників 

і їх спільників, і заподіяного їм збитку гро-

мадянам, колгоспам, громадським організаціям, 

підприємствам і установам, а також Одеську 

обласну комісію сприяння у роботі надзви-

чайної державної комісії. Вона організована 

в 1944 р. після звільнення Одеської області 

від румуно-німецьких окупантів на підставі 

Указу Президії Верховної Ради СРСР. Діяль-

ність комісії направлялась і керувалась Над-

звичайною Державною комісією. У 1945 р. в 

зв’язку з закінченням роботи Надзвичайної 

Державної комісії Одеська обласна комісія 

ліквідована [4, с. 26]. 

Тяжкою спадщиною часів тоталітарного 

режиму є масові репресії проти німців Півдня 

України, що чинилися сталінською системою. 

Німецька етнічна меншина, яка до початку 

Другої світової війни налічувала майже пів-

мільйона осіб, після війни практично зникла 

з території нашого краю [3, с. 24]. 

Дослідник В. Нікольский виділяє два основ-

них напрямки діяльності органів держбезпеки 

часів закінчення Другої світової війни та пе-

реходу на мирні рейки:1) організацію пошу-

ків, проведення слідства та покарання воєнних 

злочинців; 2) «традиційну» репресивну діяль-

ність щодо явних та уявлених ворогів влади [8]. 

Під приводом очищення от ворожих еле-

ментів тимчасово окупованого Півдня України 

силові структури розгорнули активну роботу 

з викриття та знешкодження «колабораціо-

ністів». 

Один з напрямів політичних репресій в 

УРСР у повоєнний період – національний. 

Згідно статистичних даних, наведених В. Ні-
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кольським, кількість заарештованих німців у 

період з 1944 по 1953 рр. складає 1157 осіб. 

Розподіл кількості заарештованих приводиться 

нижче у вигляді таблиці 1 [8, с. 365–371]. 

Також, В. Нікольский приводить дані з 

розподілу заарештованих німців по терито-

ріальних підрозділах КДБ у відсотках за від-

ношенням до інших національностей у Ми-

колаївській, Одеській та Херсонської облас-

тях. Дані наводяться у таблиці 2 [8, с. 572–

579]. 

 

Таблиця 1 

Розподіл заарештованих німців по роках (1944-1953 рр.) 
 

Роки 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 

Кількість 

осіб 
213 303 189 197 48 118 37 34 11 7 

 

Таблиця 2 

Розподіл заарештованих німців у відсотках до інших національностей (1945-1953 рр.) 
 

Підрозділ 

НКДБ по обл. 
1945 1946 1948 1949 1950 1951 1952 1953 

Миколаївська 3,0 % 2,4 % 0,7 % 1,4 % 3,8 % 1,4 % 9,1 % 2,6 % 

Одеська 18,8 % 2,3 % 1,5 % 1,6 % 0,4 % 2,9 % 1,9 % 1,1 % 

Херсонська 1,1 % 2,1 % – – – 2,8 % – – 

 

Ще кілька років після перемоги над Ні-

меччиною прокурорсько-судові органи керу-

валися в своїй діяльності забезпеченням охо-

рони інтересів соціалістичної держави в режимі 

воєнного часу. Цим становищем поясню-

вався і порядок комплектації військово-

судових органів, розгляду судових справ, 

опротестування вироків, здійснюваних воєн-

ними трибуналами. 

Крім затриманих органами держбезпеки 

1854 дійсних агентів – парашутистів у жорна 

репресивного апарату потрапили десятки ти-

сяч етнічних німців, провина яких здебільшого 

полягала в тому, що вони при наступі гітле-

рівців не встигли евакуюватися в тил Радян-

ського Союзу. Органи НКВС постійно фаб-

рикували справи проти тих, хто в роки війни 

знаходився на окупованій території, звинува-

чуючи їх у зрадницькій поведінці. Зокрема, 

О. Балька, сільського коваля з Миколаївщини, 

примусово переселила окупаційна влада до 

спеціальної колонії для етнічних німців у 

с. Добринка Миколаївської області, де він 

працював в общинному господарстві ядовим 

робітником [3, с. 389]. 

Навесні 1944 р. стояли порожні будівлі у 

німецьких колоніях Миколаївської та Одесь-

кої областей. Уряд УРСР прийняв рішення 

про направлення українців та переселенців з 

Польщі в південні області України. Їх направ-

ляли в Березанський, Варварівський та Весе-

линівський райони, в поселення колишніх 

німецьких колоній. Так закінчилась історія 

німців колоністів на території Миколаївської 

області [5, 128 с.]. 

Влітку 1945 р. частина німців-репатріантів 

відпущена по домівках, але вже восени того 

ж року ця «помилка виправлена» [3, с. 391]. 

Згідно директиви НКВС від 11 листопада 

1945 року, німців депортують у віддалені райони 

Сибіру та Казахстану, у табори ГУТАБу. За 

деякими даними тільки з колонії Катеринен-

таль вислано біля 500 чоловік. Таким чином, 

німецькі колонії, розташовані на території 

Північного Причорномор’я, фактично при-

пинили своє існування [7, с. 132]. 

У період з 1945 по 1946 рр. слідчими 

НКВС було притягнуто до відповідальності 

близько 40 осіб. Їх звинувачували у зраді Бать-

ківщині, співпраці з окупантами, застосуванні 
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зброї проти співвітчизників та участі у вбив-

стві мирного населення. Зокрема, колишні 

бійці із загонів самооборони «зельбастшутц» 

І. Біхлер, Р. Гаррехт, І. Гасс, Я. Гертнер, 

П. Гекк, О. Іонус, Р.  Зайферт, О. Кільвейн, 

Ф. Кох, Е. Центнер, А. Фреліх, І. Файден-

гаймєр та Ф. Ебенней – засуджені військо-

вим трибуналом до вищої міри покарання. 

Інші засуджені на позбавлення волі на різні 

строки та відправлені до виправних таборів 

[10, с. 66] 

Архівні документи Миколаївської, Одеської 

та Херсонської областей засвідчують штуч-

ний характер обвинувачень, проти зазначеної 

категорії громадян. 

26 листопада 1945 р. Президія Верховної 

Ради СРСР прийняла Указ «Про кримінальну 

відповідальність за втечу з місць обов’язко-

вого і постійного поселення осіб, виселених 

у віддалені райони Радянського Союзу в пе-

ріод Вітчизняної війни». Цей Указ встанов-

лював, що виселені під час війни на спецпосе-

лення залишаються в цьому статусі назавжди; 

за втечу з місця обов’язкового поселення їм 

належить покарання – 20 років каторжних 

робіт [6, с. 12]. 

Відповідно до даних В. Земскова, чисель-

ність німців з чорноморського узбережжя в 

спецпоселеннях станом на 15 липня 1949 р. 

становило 57246 осіб, (чоловіки – 549419, 

жінки – 787830 та діти – 755278) [6, с. 12]. 

Зокрема, В. Генріх, 1933 р. н., як особа 

німецької національності, за репатріацією з 

Польщі в 1946 р. переселений на спецпосе-

лення в Молотовську область, Губахський 

район. За Указом ПВР СРСР залишений там 

назавжди. 12 січня 1956 р. В. Генріх знятий з 

обліку спецпоселення за Указом ПВР СРСР 

від 13 грудня 1955 р. без права повернення 

майна конфіскованого при виселенні. Опису 

майна або акту про його вилучення немає 

[12, с. 26–27]. 

Спрямована на спецпоселення в травні 

1945 р. у селище Ебіта, Степового району, 

Актюбінської області Ф. Кох 1926 р. н., 

уродженка с. Роштадт Мостівського району 

Одеської області, як особа німецької націо-

нальності. Знята з обліку спецпоселення 24 лю-

того 1956 р. у відповідності з Указом Пре-

зидії Верховної Ради СРСР від 13 грудня 

1955 р. [12, с. 26–27]. 

Переведена на положення спецпоселенки і 

в 1948 р. залишена назавжди в місцях обов’яз-

кового поселення без права повернення до 

місця колишнього проживання громадянка 

Л. Янцен, 1922 р. н. Підставою застосування 

повоєнних репресій проти німців за політич-

ними мотивами є Постанова РНК СРСР і ЦК 

ВКП (б) від 12 вересня 1941 р., Постанова 

РНК СРСР № 35 від 8 січня 1945 р., Указ ПВС 

СРСР від 26 листопада 1948 р. [12, с. 26–27]. 

Громадянин М. Адамович, 1935 р. н, на 

підставі Постанови РНК СРСР від 12.09.1941 р., 

як особа німецької національності, прибув на 

спецпоселення в 1941 р. в Соколовський район 

Північно-Казахстанської області, узятий на 

спецоблік при досягненні 16-річного віку. 

Знятий з обліку в січні 1956 р. Довідка скла-

дена на підставі архівної картки. Анкетні 

дані вказані відповідно з архівними докумен-

тами [12, с. 26–27]. 

К. Обелева, 1915 р. н., уродженка с. Рос-

штадт (Роштат) Мостівського району Одеської 

області, репатрійована з Німеччини на під-

ставі директиви НКВС СРСР № 181 від 

11 жовтня 1945 р. як член сім’ї німецької націо-

нальності, перебувала на обліку спецкомен-

датури Палкінського району Костромської 

області з жовтня (число в документі не 

вказано) 1945 р. по 28 січня 1956 р. Разом з 

К. Обелевою на спецпоселенні знаходилися: 

О. Обелева, 1942 р. н., донька, А. Гертнер, 

1866 р. н., батько, О. Гертнер, 1868 р. н., мати 

[12, с. 26–27]. 

За донецькими архівними документами 

К. Фукс, 1901 р. н., уродженка м. Миколаєва, 

з 1941 р. проживала на тимчасово окупованій 

німецькими військами території в с. Ларіно 

Миколаївській області. У 1943 р. вивезена 

німецькими властями з сім’єю на сільгосп-

роботи до Німеччини. На підставі Директиви 

НКВС СРСР № 181 від 11 жовтня 1945 р. як 

особа німецької національності (член сім’ї), 

за репатріацією з Німеччини в грудні 1945 р. 
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переселена на спецпоселення в Комі АРСР, 

Устимський район. Знята з обліку спецпосе-

лення 18 січня 1956 р. відповідно до Указу 

ПВР CCСР від 13.12.1955 р. Разом з нею на 

обліку перебували й інші члени сім’ї: син 

П. Фукс, 1935 р. н., донька І. Фукс, 1937 р. н.; 

донька О. Фукс, 1939 р. н. [12, с. 26–27]. 

Ці та інші приклади показують, що за 

наказами КДБ СРСР № 00511 і № 00750 від 

1945 р. етнічних німців карали не за службу 

у німецьких збройних силах, а за прийняття 

німецького громадянства. Мірою покарання 

ставало відправлення на спецпоселення тер-

міном на 5 років. 

Вищезазначені накази лише слугували під-

ставою для взяття на оперативний облік як 

цивільних осіб, так і тих, хто служив у зброй-

них силах Німеччини. Строком оперативного 

обліку визначалося досягнення етнічним нім-

цем, який побував за кордоном і прийняв ні-

мецьке громадянство, віку 70 років [1, с. 632]. 

Наказ КДБ при РМ СРСР № 0112 від 30 

липня 1956 р. лише один з перших норматив-

них актів що став правовою основою для за-

лишення переглянутої справи на оператив-

ному обліку. 

Таким чином нерівноправне становище 

етнічних німців, зберігалося, всупереч Указу 

Президії Верховної Ради СРСР про скасу-

вання спецпоселень від 13 грудня 1955 р. 

Перемога в Другої Світової війні не при-

вела до припинення репресій і терору проти 

фольксдойче. Репресивна машина лише спо-

вільнила оберти. 

М. Кучель, 1903 р. н., с. Надинівка Кіро-

воградської обл., німкеня, із селян, освічена, 

проживала у радгоспі «Зелений Гай» Воз-

несенського району. Робітниця радгоспу. 

Заарештована 17.01.1945 р. Особливою нара-

дою при НКВС СРСР 15.02.1946 р. засу-

джена до 5-ти років ВТТ. Покарання відбула 

в Чернігівтабі НКВС СРСР. Реабілітована у 

1990 р. [10, с. 50]. 

Г. Ландес, 1903 р. н., м. Миколаїв, німкеня, 

із робітників, освіта початкова, проживала у 

с. Веселиновому, Веселинівського району. 

Колгоспниця. Заарештована 3.08.1945 р. Особ-

ливою нарадою при НКВС СРСР 27.03.1946 р. 

засуджена до 5-ти років ВТТ. Покарання від-

була в Чернігівтабі НКВС СРСР. Реабіліто-

вана у 1990 р. [10, с. 55]. 

До 5-ти років ВТТ та 3-х років позбав-

лення прав винесено Військовим трибуналом 

військ МВС Українського округу М. Ріттеру, 

17.04.1897 р. н., мешканцю м. Херсон. М. Ріт-

тера заарештували 28 березня 1946 р. та зви-

нуватили у зраді Батьківщині. Але вже 5 ве-

ресня 1946 р. вирок відмінили, а справу при-

пинили. М. Ріттер з-під варти був звільнений 

[11, с. 194]. 

Відповідно до Указу Президії Верховної 

Ради Союзу РСР від 26 листопада 1948 р. ці 

виселенці переведені на спецпоселення на-

вічно, без права повернення їх до колишніх 

місць проживання; за самовільний виїзд (втечу) 

з місць обов’язкового поселення цих висе-

ленців міра покарання визначена в 20 років 

каторжних робіт [13]. 

Е. Таланда-Пейффер, народилась у 1899 р. 

у місті Стрельно Ленінградської області, нім-

кеня, закінчила жіночу гімназію. Проживала 

у місті Херсон по вул. Морський, 2. Заареш-

тована 19 січня 1949 р. Звинувачення: зрада 

Вітчизни. 31.01.1949 р. у камері покінчила 

життя самогубством (повісилася). Справа при-

пинена у зв’язку із смертю обвинуваченої 

[10, с. 209]. 

Аналіз архівних справ свідчить, у перші 

післявоєнні роки чимало етнічних німців були 

засуджені за співпрацю з окупаційною вла-

дою «колабораціонізм». У деяких випадках у 

звинуваченнях позначалась зрада Вітчизні.  

Смерть Й. Сталіна 5 березня 1953 р. на тлі 

наростаючої кризи радянського тоталітаризму 

висвітлила нагальну необхідність модерні-

зації правлячого режиму в СРСР. Прагнення 

реформувати тоталітарну систему, перетво-

рити її на більш життєздатний суспільний 

організм, спроможний адекватно реагувати на 

виклики часу, спонукало нових керманичів 

держави відмовитись від терористичних ме-

тодів управління, масових політичних реп-

ресій [2, с. 301]. 
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Перші несміливі кроки на шляху десталі-

нізації радянського суспільства помічені на-

прикінці 1953 р., коли Президія Верховної 

Ради СРСР видала Указ «Про амністію». Але 

це був лише початок. В Україні Закон «Про 

реабілітацію жертв політичних репресій на 

Україні» прийнятий 17 квітня 1991 р. На його 

підставі також реабілітовано певну кількість 

німців України, які підпали під директиву 

НКВС СРСР № 181. Інші особи з аналогіч-

ною біографією з невідомої причини зали-

шились не реабілітованими. Можливо, при-

чина в тому, що їхні справи 1954 р. не було 

передано до МВС УРСР, а інформація про 

реабілітацію, що мала місце у 90-ті рр., до 

УМВС областей України також не надійшла. 

Унікальною видається доля Ц. Гайзер, яку 

реабілітовано двічі – за законом України від 

17 квітня 1991 р. та за законом Російської 

Федерації від 18 жовтня 1991 р. [1, с. 633] 

Таким чином ми дійшли до висновку, що 

саме післявоєнні репресії привели до зник-

нення німецьких поселень на Півдні України 

(хоча початок цього процесу був закладений 

ще у 20-х рр. ХХ ст.). Саме післявоєнні ре-

пресії стали одним з вагомих факторів демо-

графічних змін як на Півдні Україні та і у 

інших регіонах СРСР. 
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г. Николаев, Украина 

РЕПРЕССИИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ПРОТИВ БЫВШИХ ФОЛЬКСДОЙЧЕ В ПЕРИОД ПОЗДНЕГО 

СТАЛИНИЗМА 

Эта статья исследует репрессии советской власти против немцев в период позднего сталинизма. 

Центральным вопросом в публикации является демографические изменения на Юге Украины в 1944-1953 годах. 

В последние годы, исследователи стали более заинтересованы в изучении данной проблемы. Наблюдается 

рост интереса в данной области. Многие недавние исследования были сосредоточены на проблемах, связанных 

с реабилитацией жертв политических репрессий. 

Один из наиболее важных аспектов это процесс насильственного переселения немецкого населения на 

восток страны. За последнее десятилетие, исследования учеными данного периода показали, что тема остается 

актуальной. Развитие репрессивного аппарата привело к конфронтации отношений между советской властью и 

немецкой общинной. Данная тема была изученна многими отечественными и зарубежными историками: 

А. Айсфельд, В. Земсков, В.  Никольский, Д. Заковоротний и другие. 

Выяснения отношений между советской властью и этническим немцами, всегда заканчивались тем, что 

этнические немцы оставались заложниками политических игр Советского Союза и Нацисткой Германии. 

После окончания войны их положение только ухудшилось. Эти данные показывают, что существует связь 

между привилегированным положением этнических немцев в период оккупации и политическим преследо-

ванием в послевоенные года. В целом, этот анализ исследования показал, что именно послевоенные репрессии 

1944-1953 годов послужили полному уничтожению немецких колоний на Юге Украины. 

Ключевые слова: поздний сталинизм; немцы-репатрианты; спецпоселение; директива НКВД; Указ пре-

зидиума Верховного Совета СССР. 
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THE REPRESSIONS OF THE SOVIET AUTHORITIES AGAINST FORMER VOLKSDEUTCHE IN THE 

PERIOD OF LATE STALINISM 

The article investigates Soviet government’s repressions against the Germans in the late Stalinism period. The 

demographic changes in the south of Ukraine in 1944-1953 are the central issue of the article. Lately the scientists have 

become more interested in this issue and it is becoming more vital nowadays. Many recent researches have focused on 

the rehabilitation of victims of political purges. 

One of the most important aspects is the process of the Germans’ forcible transfer to the east of Ukraine. The recent 

investigations of the mentioned period have proved that the topic is still the question of the present. The development of 

the repression apparatus led to the confrontation between the Soviet government and the German community. Many 

scientists have investigated the research topic. 

This showdown between the Soviet government and ethnic Germans always came to ethnic Germans remaining 

political games hostages of the Soviet Union and Nazi Germany. After the war, their situation only worsened. This data 

shows that there is a connection between the ethnic Germans’ privileged position during the occupation and political 

persecution during the postwar years. In general, this analysis has shown that precisely postwar repressions were 

favorable to the complete destruction of the German colonies in south of Ukraine. 

This article a focused on the fates of ordinary ex-ethnic Germans, which were given a raw treatment by the Soviet 

system. Results are coordinated with previous studies conducted by such historians as A. Eisfeld, V. Zemskov, 

B. Nikolskiy, D. Zakovorotniy and others. 

Keywords: late Stalinism; German repatriates; special settlement; thePeople’s Commissariat of Internal Affairs’ 

directive; Decree of the Supreme Soviet of the USSR. 
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ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ 

УСТАНОВИ ДОВІРИ В НІМЕЧЧИНІ В 1938–1945 роках 
 

 

У Німеччині в міжвоєнний період сконцентрувались українські політичні, військові та 

інтелектуальні сили, що були об’єднані в допомогові, професійні, студентські, наукові, 

громадсько-політичні й інші організації та товариства.  

1 грудня 1938 року було засновано Українську установу довіри в Німецькій імперії – 

німецьку урядову установу, завданням якої була реєстрація та допомога українським 

емігрантам на теренах Великої Німеччини. Діяла Українська установа довіри до кінця 

Другої світової війни.  

Джерела до історії діяльності Української установи довіри в Німеччині зберігаються 

в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України в місті 

Київ, Галузевому державному архіві Служби безпеки України в місті Київ, Архіві Організації 

українських націоналістів в місті Києві, Федеральному архіві Федеративної Республіки 

Німеччини в місті Берлін та ін. Окрім документів, які зберігаються в архівних фондах, 

важлива інформація з історії діяльності Української установи довіри в Німецькій імперії 

міститься в періодичних виданнях української еміграції: «Український вісник» (Берлін), 

«Українська дійсність» (Берлін), «Українська пресова служба. Українське видання. За-

ступництво на Німеччину» (Берлін) та ін., а також у спогадах сучасників: «Українці в 

Берліні 1918–1945. Пропам’ятний збірник доповідей і спогадів з життя і діяльності ук-

раїнців у Берліні з нагоди З’їзду 5 вересня 1981 р. в Шератон готелі в Торонто, Канада» 

(упорядники В. Яріш, М. Сулима та ін.; ред. В. Верига) (Торонто, 1996), Василь Яріш 

«Українська установа довір’я в Німеччині. Офіційно: Ukrainische Vertrauensstelle im Deutschen 

Reiche» (в кн.: «Українці в Берліні 1918–1945...», Торонто, 1996), Володимир Кубійович 

«Українці в Генеральній Губернії. 1939–1941. Історія Українського Центрального Комі-

тету» (Чикаго, 1975), Михайло Селешко «У кігтях гестапо» (Київ, 1996), Юрій Шевельов. 

«Я, мені, мене… (і довкруги)». Спогади. У двох томах (Харків; Нью-Йорк, 2001), Олена 

Отт-Скоропадська «Остання з роду Скоропадських» (Львів, 2013) та ін.  

Ключові слова: Українська установа довіри в Німеччині; Україна; Німеччина; україн-

ська еміграція; українська громада в Німеччині; Українське національне об’єднання в 

Німеччині.  

 

 

Українська установа довіри в Німецькій 

імперії
1
 розпочала свою діяльність 1 грудня 

1938 року та діяла до падіння Третього Рей-

ху – до весни 1945 року. Про створення уста-

нови довіри повідомила Українська пресова 

служба в Берліні: «З днем 1-го грудня біжу-

                                                 
1
 Офіційна назва установи в німецькій мові: 

«Ukrainische Vertrauensstelle im Deutschen Reiche». У 

статті використовується назва «Українська установа 

довіри в Німецькій імперії». У літературі можна 

зустріти: «Українська установа довір’я», «Українське 

бюро довіри», «Українська служба довіри», «Коміса-

ріат для українських справ у Німецькій державі». 

чого року розпочав свої чинності «Комісаріат 

для українських справ в Німецькій державі» 

(«Ukrainische Vertrauensstelle im Dritten Reiche»). 

Приміщення Комісаріату є: Berlin W 30, 

Bayerischer Platz 3
2
 /тел. 262518/. На чолі Ко-

місаріату стоїть доктор Микола Сушко» [54; 

81, оп. 1, спр. 126, арк. 38]. Вона мала зав-

данням «заступати інтереси бездержавних 

українців, що мешкають у німецькій державі, 

                                                 
2
 Бюро Української установи довіри в Берліні з 

20 жовтня 1941 р. знаходилось за адресою: Berlin 

SO 36, Marianenplatz, 14. 
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влекшувати зносини українців з державними 

урядами, спрямовувати куди слід старання в 

таких справах як паспорти, дозволи на побут, 

дозволи на працю та порадою бути помічним 

кожному українцеві в його персональних 

справах» [81, оп. 1, спр. 126, арк. 38; 108]. 

Після Першої світової війни на території 

Німеччини в таборах військовополонених 

(Раштат, Вецляр, Зальцведель) перебувало 

(за різними оцінками) близько 100 000 україн-

ців, переважна більшість з яких повернулася 

в Україну [72; 76; 77]. У 20–30-ті роки після 

поразки українських визвольних змагань 

(1917–1921), за підрахунками сучасних україн-

ських дослідників, у Німеччині проживало 

приблизно 15 000 українців (крім того, тим-

часова економічна еміграція з Західної України) 

[76; 77]. Чисельність української еміграції сут-

тєво збільшилась унаслідок окупації Угор-

щиною Карпатської України та викликаної 

нею нової хвилі емігрантів-українців до Тре-

тього Рейху [39; 43; 45; 105; 110]. З вибухом 

Другої світової війни в 1939 році почалась 

масова еміграція українців на Захід, спершу 

до окупованої німцями Польщі, а з Польщі – 

до Німеччини [41; 44; 45; 57–59]. Українська 

еміграція до Німеччини знову посилилася 

після окупації німцями Франції та Бельгії, де 

в міжвоєнний період жили та працювали 

емігранти з України. Найбільший наплив 

українців до Німеччини почався після того, 

як у 1941–1942 роках німецька армія окупу-

вала українські землі, що знаходились у складі 

СРСР. За статистикою Української установи 

довіри в Берліні, у 1943 році було лише із 

Західної України 800 000 молодих людей на 

роботі в Німеччині. Ця статистика не охоплює 

великої маси робітників, привезених зі східно-

українських земель [66, с. 212]. 

Отець доктор Петро Вергун, голова греко-

католицької церкви в Німеччині періоду 

Другої світової війни, у своєму «Життєписі», 

написаному в 1956 році, зазначив, що було 

«разом усіх один і пів (1,5) мільйона лишень 

українців-католиків в Німеччині» [66]. 

Голова Української установи довіри д-р 

Микола Сушко писав: «Лишень у границях 

Німеччини, включно з Австрією та Чехосло-

ваччиною, за виключенням Польщі, принай-

менше 2 мільйони українців жили в 1944 ро-

ці» [66, 212]. Українська енциклопедія україно-

знавства подає, що після закінчення Другої 

світової війни було в Німеччині 2–3 мільйони 

українців. У самому Берліні на той час про-

живало приблизно 25 000 українців [31, 

с. 634–635, 66, с. 212]. 

Інформація щодо кількості українців в 

імперії напередодні та в роки Другої світової 

війни важлива з огляду на те, що дає змогу 

оцінити обсяг роботи Української установи 

довіри в Німеччині. 

Питання організації установ, які б контро-

лювали та регламентували життя та діяльність 

емігрантів у Німецькій імперії, постало ще в 

середині 1930-х років. Ці процеси доцільно 

розглядати в рамках утілення в життя загаль-

ної політичної концепції – «Gleichschaltung» – 

підпорядкування всіх сфер життя Німеччини 

інтересам націонал-соціалістичного режиму. 

Утворення установ довіри – Російської, Кав-

казької та Української – для бездержавних 

емігрантів, які перебували на території Німеч-

чини, однак не були підданими імперії, до-

цільно розглядати в загальному руслі уніфі-

каційних процесів, які відбувалися в Німеч-

чині після приходу до влади НСДАП у 1933 

році. Ці установи призначалися перш за все 

для виконання контрольно-адміністративних 

функцій, реєстрації, прямого та непрямого 

поліцейського нагляду та регулювання життя 

й діяльності безпідданих в імперії. Питання 

контролю за емігрантами набуло більш кон-

кретного змісту напередодні Другої світової 

війни. Еміграційне законодавство уточнював-

лось й протягом воєнних років. З літа 1936 ро-

ку розпочала діяльність Російська установа 

довіри [101, S. 36–55]. Тоді було зліквідовано 

стару приватну Російську установу довіри та 

засновано державну інституцію Російської 

установи довіри, яку очолив колишній гене-

рал російської армії Василь Біскупський 

[101, S. 45]. 1 вересня 1938 року існуюче до 

того часу грузинське консультаційне бюро в 

Берліні (Georgische Beratungsstelle, Berlin, 

Keitstraße, 19/20) було перетворено на Кав-
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казьку установу довіри [95, Bl. 231]. Керів-

ником установи було затверджено доктора 

Володимира Ахметелі, колишнього грузин-

ського посла в Берліні [94, Bl. 116].  

Через комплекс об’єктивних та суб’єктив-

них факторів німецькі урядові структури лише 

влітку – восени 1938 року безпосрередньо 

стали до організації Української установи 

довіри. Щодо керівника установи, то ситуація, 

тривалий час залишалася остаточно не з’ясо-

ваною. Як найбільш імовірний кандидат на 

цю посаду німецькою стороною розглядався 

доктор Микола Сушко. 

Координаційна та організаційна робота в 

справі заснування й діяльності Української 

установи довіри в Німеччині здійснювалась 

Таємною державною поліцією (гестапо) та 

Головним управлінням імперської безпеки 

(РСХА). Це було питання внутрішньої полі-

тики імперії. Інші установи та відомства – ар-

мія, міністерство закордонних справ, зовнішньо-

політичне відомство НСДАП, міністерство 

пропаганди тощо – мали свої відомчі інте-

реси у вирішенні цієї справи та були запро-

шені до співпраці.  

Рішення про створення Української (як і 

Російської та Кавказької) установи довіри в 

Німеччині доцільно розглядати як складову 

частину загальної політики Третього Рейху 

стосовно емігрантів в імперії. У 1930-ті роки, 

особливо напередодні Другої світової війни, 

і пізніше, протягом воєнних років, імперським 

урядом та відповідними структурами Німеч-

чини було затверджено низку законів та під-

законних актів, що регулювали життя й діяль-

ність емігрантів, зокрема емігрантів-українців. 

Одним із ключових документів у справі 

емігрантів в імперії, який, до речі, співпадає 

за часом (слід вказати, що не тільки за часом, 

але й за змістом та метою) з утворенням Ук-

раїнської установи довіри в Німеччині, була 

постанова, затверджена на початку 1939 ро-

ку про необхідність «виведення» з емігрант-

ських організацій (кавказьких, російських, 

українських та ін.) тих членів, які на той час 

уже отримали німецьке громадянство. Пара-

лельно з цим «кожному німецькому під-

даному української національності надава-

лась можливість вступити до складу україн-

ського клубу (СУН), який об’єднував пред-

ставників української меншини в Німеччині» 

[30, арк. 175–176]. 

У щорічному звіті таємної державної по-

ліції за 1938 рік, між іншим, повідомлялось, 

що «з причин внутрішньо- та зовнішньо-

політичних – подібно до того, як це було 

зроблено щодо російської еміграції – було 

прийнято рішення про вихід підданих Рейху 

співвітчизників («reichsdeutscher Volksgenossen») 

з українських емігрантських організацій. Ці 

співвітчизники збираються як представники 

української меншини в «Клубі українців» 

(СУН)» [95, Bl. 228–231]. 

З ініціативи Головного управління імпер-

ської безпеки, Таємної державної поліції та 

міністерства внутрішніх справ було прийнято 

рішення вивести з емігрантських організацій, 

які об’єднували бездержавних росіян, україн-

ців та інших підданих імперії, у тому числі 

емігрантів, які мають німецьке громадянство 

[92, Bl. 29-30, 34–39]. Це рішення німецької 

влади йшло в загальному руслі німецької по-

літики щодо еміграції в імперії та україн-

ської еміграції зокрема. Мета заходу полягала 

в тому, щоб провести чітку межу між безпід-

даними, бездержавними емігрантами та гро-

мадянами імперії й тим самим відмежуватися 

від діяльності емігрантських громадсько-по-

літичних організацій та об’єднань і постави-

ти їх у другорядне, підпорядковане становище. 

Це рішення, яке йшло в загальному руслі 

уніфікаційних процесів в імперії, що відбу-

валися протягом 30-х років, водночас мало 

на меті впорядкування еміграційного життя в 

Німеччині напередодні Другої світової війни.  

Розпад Чехословаччини та окупація Угор-

щиною Карпатської України призвели до но-

вої хвилі української еміграції до імперії [96, 

Bl. 101–102], що викликало додаткове наван-

таження на Українську установу довіри [96, 

Bl. 162]. Постала нагальна потреба розши-

рення структур установи й організації філій 

УУД в Австрії та Протектораті Богемії й 

Моравії. Було засновано філію Української 
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установи довіри у Відні, керівником якої 

став Химинець [96, Bl. 34 RS]. Початок Другої 

світової війни викликав нову хвилю пересе-

лення великої кількості українців із Західної 

України, що була окупована радянською ар-

мією, до імперії, що, у свою чергу, викликало 

заснування нових структурних одиниць Ук-

раїнської установи довіри. Окрім централь-

ного бюро в Берліні, діяли філії Української 

установи довіри у Відні, Празі та Лодзі. До 

того ж було засновано кілька так званих «му-

жів довір’я» в Діршау, Каліші, Торні, Бром-

берзі, Білостоці та Білітці [29, с. 4]. Адреси 

українських установ довір’я: 1) Ukrainische 

Vertrauesstelle im Deutschen Reiche, Berlin SO 

36, Marianenplatz, 14; 2) Stützpunkt Wien der 

Ukrainischen Vertrauensstelle, Wien VII, Karl 

Schweighofergasse, 3; 3) Stützpunkt Prag der 

Ukrainischen Vertrauensstelle, Prag III, Schwerin-

straße, 6; 4) Stützpunkt Litzmannstadt der Ukrai-

nischen Vertrauensstelle, Adolf-Hitlerstraße, 92. 

Адреси мужів довір’я (Anschriften der Ver-

trauensleute): Emil Rusin, Dirschau, Friedrich-

straße, 7; Wladymir Illiuk, Kalisch, Richterstraße, 

1; Thomas Sypnewski, Torn, Nürnbergerstraße, 

30; Iwan Nawalkowskyj, Bromberg, Hanfstraße, 

16; Wasyl Risnyk, Bialistock, Roonstraße, 10; 

Iwan Melnyk, Bielitz, Rotenturmstraße, 9a. 

До компетенції Української установи до-

віри в Німеччині належали не всі українці, 

що перебували на території Третього Рейху. 

Українськими емігрантами вважалися лише 

ті українці, які прибули до Німеччини до 

22 червня 1941 року, тобто до початку війни 

проти Радянського Союзу. Вони мали зареєс-

труватися в Українській установі довіри та 

могли користуватися послугами цієї установи.  

Щодо мети та призначення установи, то, 

за положенням від грудня 1938 року, в Ук-

раїнській установі довіри мали реєструва-

тися всі українці, які перебували на теренах 

імперії. Український емігрант тієї доби Василь 

Яріш так характеризував Українську установу 

довіри в Німеччині: «На перший погляд ви-

глядало, що ця інституція була українська, 

бо лише українці в ній працювали, але в суті 

речі, це була установа, яку заснував, фінан-

сував і контролював німецький уряд... Основ-

ним завданням У. У. Д. (Українська установа 

довіри. – Д. Б.) було ведення точного обліку 

українців, які перебували в Німеччині в 

характері цивільних робітників… В зв’язку з 

тим, кожний українець чи українка, що 

працювали в Німеччині, повинні зголоситися 

та постаратися про виказку від Української 

Установи Довір’я. Ця виказка (посвідчення. – 

Д. Б.) була визнана офіційним особистим до-

кументом даної особи. Для одержання виказ-

ки У. У. Д. треба було виповнити відповідний 

формуляр, відповісти на запити поставлені в 

ньому і власноручно підписати цей форму-

ляр. До виповненого й підписаного формуляра 

треба було залучити дві завірені і підписані 

фотографії апліката і все це передати або 

переслати до бюро У. У. Д. Виказка Україн-

ської Установи Довір’я була зеленої краски, 

подавала ім’я й прізвище, особисті дані і 

знімок власника. Ці інформації були завірені 

печаткою У. У. Д. і підписом урядовця. Ви-

казка У. У. Д. була визнана урядовими чин-

никами, наприклад: Урядом Праці, Прохар-

чування тощо. Бувало, що виказки У. У. Д. 

захищали наших робітників перед сваволею 

німецьких працедавців» [91, с. 184–187]. І 

далі: «Українська Установа Довір’я мала 

також право видавати виказки полоненим 

воякам-українцям, коли переводжено їх у 

стан цивільних робітників. Це торкалося ви-

ключно українців з польської армії, але до 

українських полонених із сов’єтської армії 

Українська Установа Довір’я не мала жодного 

доступу (українські робітники, привезені із 

східноукраїнських земель на примусові ро-

боти до Німеччині перебували в спеціальних 

таборах та їхніми долями займалися інші 

відомства Німеччини)» [91, с. 184–187]. 

Доцільним було би розрізняти завдання й 

цілі Української установи довіри в Німеч-

чині, як їх бачили німецькі владні структури, 

що її організовували, та як на це все диви-

лися українські емігранти – поодинокі та 

організовані в союзи й товариства, які мрії та 

сподівання пов’язували вони з заснуванням і 

діяльністю цієї установи. Так, у листі началь-
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ника поліції безпеки та СД від 17 жовтня 

1940 року керівнику штабу зовнішньополі-

тичного відомства НСДАП Арно Шиккеданцу 

стосовно української еміграції та Україн-

ської установи довіри в Німеччині, розпові-

даючи про свою розмову з гетьманом П. Ско-

ропадським, протягом якої останній пообіцяв 

переглянути свої позиції та ставлення до 

Української установи довіри, начальник по-

ліції безпеки писав: «… помилка в поглядах 

гетьмана Скоропадського полягала в тому, 

що він в Українській установі довіри бачив 

політичну установу, тоді як вона є суто адмі-

ністративною установою, яка реєструє україн-

ців за завданням мого відомства, надає їм ро-

боту, дозвіл на місце проживання та паспорт 

й допомагає їм у різноманітних особистих 

питаннях» [30, спр. 372, т. 34, арк. 191].  

Джерела до історії діяльності Української 

установи довіри в Німеччині зберігаються в 

Центральному державному архіві вищих ор-

ганів влади та управління України в місті 

Київ, Галузевому державному архіві Служби 

безпеки України в місті Київ, Архіві Органі-

зації українських націоналістів в місті Київ, 

Федеральному архіві Федеративної Респуб-

ліки Німеччини в місті Берлін та ін. Окрім 

документів, які зберігаються в архівних фон-

дах, важлива інформація з історії діяльності 

Української установи довіри в Німецькій 

імперії міститься в періодичних виданнях 

української еміграції, які виходили друком 

на теренах Німеччини, а також у спогадах 

сучасників. 

У Центральному державному архіві вищих 

органів влади та управління України в місті 

Київ джерела з історії діяльності Української 

установи довіри в Німецькій імперії збері-

гаються у Фонді 4628 «Колекція трофейних 

документів про співробітництво українських 

націоналістів та керівників УПА з німецько-

фашистськими окупантами», опис 1, справа 10 

[82], а також у Фонді 4465 «Документи i ма-

терiали українських емiгрантських установ, 

органiзацiй та рiзних осiб (колекцiя)», опис 1, 

справа 126 [81]. У справах містяться докумен-

ти німецьких державних, військових та пар-

тійних структур – імперської канцелярії, ім-

перського Міністерства закордонних справ, 

Зовнішньополітичного відомства НСДАП, 

Верховного командування, зокрема Абверу, 

Таємної державної поліції, імперського Міні-

стерства народної освіти та пропаганди тощо, 

які висвітлюють процес обговорення й ство-

рення Української установи довіри в Німеч-

чині, а також позиції окремих міністерств та 

відомств щодо цього питання. 

У фондах Федерального архіву Федера-

тивної Республіки Німеччини в Берліні (Bun-

desarchiv, Berlin, Lichterfelde), у фонді Голов-

ного управління імперської безпеки (R 58 

Reichssicherheitshauptamt (RSHA), Nr. 3049, 

Nr. 3060, Nr. 3061, Nr. 3062 та ін.) зберігаються 

звіти Таємної державної поліції Німеччини, 

у яких відображено життя й діяльність 

емігрантів (не лише українців, а й росіян, 

білорусів, народів Кавказу та ін.) на теренах 

Великої Німеччини, у тому числі діяльність 

Української установи довіри. Це місячні, квар-

тальні й річні звіти, у яких міститься інфор-

мація про діяльність окремих громадсько-

політичних об’єднань та організацій у Німець-

кій імперії, зокрема про Українську громаду 

в Німеччині, Українське національне об’єд-

нання в Німеччині, провідних діячів україн-

ської еміграції в Німеччині тощо [92–98]. 

У Галузевому державному архіві Служби 

безпеки України в місті Київ документи й 

матеріали з історії заснування та діяльності 

Української установи довіри зберігаються у 

фонді 13 «Друковані видання», справа 372. 

«Збірник документів про структуру та харак-

тер антирадянської діяльності ОУН-УПА у 

1943–1954 роках», том 34. У 34-му томі 372-ї 

справи містяться документи німецьких дер-

жавних, військових та партійних структур – 

імперської канцелярії, імперського Міністер-

ства закордонних справ, Зовнішньополітич-

ного відомства НСДАП, Верховного коман-

дування, зокрема Абверу, Таємної державної 

поліції, Імперського Міністерства народної 

освіти та пропаганди тощо, які висвітлюють 

процес обговорення та створення Україн-

ської установи довіри в Німеччині, а також 
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протоколи спільних засідань представників 

окремих міністерств та відомств з обгово-

рення питання створення та функціонування 

Української установи довіри, призначення її 

керівника тощо, матеріали листування між 

державними, військовими та партійними струк-

турами Німеччини у справах української 

еміграції та ін. Архівні документи подані ро-

сійською мовою. Це завірені переклади з ні-

мецькомовних оригіналів, зроблені свого часу 

співробітниками органів безпеки. Німецько-

мовні оригінали документів у справі відсут-

ні [25; 30].  

В Архіві Організації українських націона-

лістів у Києві знаходиться особовий фонд 

одного з провідних діячів ОУН, секретаря 

Євгена Коновальця, а згодом керівника кан-

целярії Голови Проводу українських націо-

налістів Михайла Селешка (1901–1981) [28; 84]. 

Михайло Селешко – активний учасник 

Українських визвольних змагань 1917–1921 

років; воював у лавах Української галицької 

армії. Член Української військової організації, 

з 1929 року – Організації українських націо-

налістів. Емігрував до Чехословаччини, де 

закінчив Українську господарську академію 

в Подєбрадах. Пізніше – в еміграції в Німеч-

чині, у Берліні. З 1931 року – особистий сек-

ретар голови Проводу українських націона-

лістів Євгена Коновальця, а після його вбив-

ства – особистий секретар Андрія Мельника. 

З 1940 року – секретар Головної управи Ук-

раїнського національного об’єднання в Ні-

меччині; активний співробітник Української 

пресової служби в Німеччині, у Берліні. У 

січні 1944 року був заарештований гестапо; 

перебував у в’язниці в Потсдамі. Після Дру-

гої світової війни Михайло Селешко переїж-

джає до Канади (Торонто), активно працює в 

українських емігрантських організаціях: сек-

ретар Української стрілецької громади, член 

Крайової екзекутиви Українського національ-

ного об’єднання Канади, секретар Крайового 

комітету Українського визвольного фонду Ка-

нади тощо. 

М. Селешко є автором спогадів: «Вінниця» 

(Нью-Йорк; Торонто; Лондон; Сідней, 1991), 

у книзі йдеться про німецькі розкопки пе-

ріоду Другої світової війни місць захоронень 

жертв сталінських репресій у місті Вінниця 

(у цих розкопках Михайло Селешко брав 

участь як перекладач), а також «У кігтях 

гестапо» (Київ, 1996), де автор розповідає 

про своє перебування у в’язниці гестапо в 

Потсдамі протягом 1944 року [69]. Михайло 

Селешко працював також над більшою кни-

гою спогадів про українців у Німеччині між-

воєнного періоду та часів Другої світової 

війни. Повного тексту цієї книги, на жаль, не 

збереглося. В Архіві ОУН у Києві, в особо-

вому фонді М. Селешка, зберігається маши-

нопис частини цих спогадів [28]. 

У фондах Архіву ОУН у Києві зберіга-

ються й інші документальні джерела, що ви-

світлюють діяльність Української установи 

довіри в Німеччині, зокрема довідки які от-

римували українці в Німеччині у відділах по-

ліції за сприяння Української установи дові-

ри тощо. 

На окрему увагу заслуговують публікації 

в українських періодичних виданнях, які ви-

ходили на теренах Німеччини періоду Другої 

світової війни. А саме: «Українська дійсність» 

(Берлін), «Український вісник» (Берлін), «Ук-

раїнська пресова служба. Українське видання. 

Заступництво на Німеччину» (Берлін). У них 

подано інформацію про заснування Україн-

ської установи довіри в Німецькій імперії, її 

завдання, структуру, керівництво, розташу-

вання головного бюро, а також філій уста-

нови довіри та окремих «мужів довіри», 

описано діяльність Установи; друкувались 

відповіді на питання читачів газет – україн-

ських емігрантів Великої Німеччини тощо 

[6; 29; 33; 36; 37; 53; 54; 61; 63; 65; 85].  

Важлива інформація щодо заснування та 

діяльності Української установи довіри в 

Німецькій імперії міститься й у мемуарній 

літературі та спогадах. Серед них варто зга-

дати такі: спогади Михайла Селешка «У кігтях 

гестапо» (Київ, 1996), Василя Яріша «Ук-

раїнська установа довір’я в Німеччині. Офі-

ційно: Ukrainische Vertrauensstelle im Deutschen 

Reiche» (в книзі: Українці в Берліні (1918–
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1945). Пропам’ятний збірник доповідей і 

спогадів з життя і діяльності українців у 

Берліні з нагоди З’їзду 5-го вересня 1981 ро-

ку в Шератон готелі в Торонто, Канада. Ре-

дактор: Василь Верига, Торонто, 1996), Олени 

Отт-Скоропадської «Остання з роду Скоро-

падських» (Львів, 2013), Володимира Ку-

бійовича «Українці в Генеральній Губернії. 

1939–1941. Історія Українського Централь-

ного Комітету» (Чикаго, 1975), ціла книга 

«Українці в Берліні (1918–1945. Пропам’ят-

ний збірник доповідей і спогадів з життя і 

діяльності українців у Берліні з нагоди З’їзду 

5-го вересня 1981 року в Шератон готелі в 

Торонто, Канада» (Редактор: Василь Верига, 

Торонто, 1996) та ін. [28; 44; 45; 49; 55; 64; 

66; 69; 75; 79; 83;87; 88; 90–91] 

У Додатках подано окремі публікації про 

діяльність Української установи довіри в Ні-

мецькій імперії, що були надруковані в україн-

ських емігрантських періодичних виданнях у 

Німеччині, а також документи, що розкри-

вають роль урядових кіл Німеччини та по-

зицію української політичної еміграції в справі 

створення Української установи довіри в 

Німецькій імперії, які зберігаються у фондах 

Галузевого державного архіву Служби без-

пеки України. Тексти архівних документів 

подано російською мовою. Це завірені пере-

клади з німецькомовних оригіналів, зроблені 

свого часу співробітниками органів безпеки. 

Оригінали у справі відсутні.  

 
ДОДАТКИ 

1 

Оснування Комісаріату для українських справ 

у Німецькій державі 

 

З днем 1-го грудня б. р. розпочав свої чинності 

«Комісаріат для українських справ в Німецькій дер-

жаві» («Ukrainische Vertrauensstelle im Dritten Reiche»). 

Приміщення Комісаріату  є: Berlin W 30, Bayerische 

Platz 3. / тел. 262518/. На чолі Комісаріату стоїть д-р 

Микола Сушко. 

Комісаріат для українських справ має за завдання 

заступати інтереси бездержавних українців, що меш-

кають у німецькій державі, влекшувати зносини 

українців з державними урядами, спрямовувати куди 

слід старання в таких справах як паспорти, дозволи на 

побут, дозволи на працю та порадою бути помічним 

кожному українцеві в його персональних справах. 

Щоби могти відповісти цим завданням, переводиться 

опис стану осіб. В тій цілі взивається всіх українців, 

що живуть в межах німецької держави, негайно подати 

Комісаріатові до відома свої імена і назвища та адреси. 

В інтересі кожного бездержавного українця є до кінця 

1938 року зареєструватися в Комісаріаті.  

Ті українці, що під цю пору належать до україн-

ських організацій, одержать безпосередньо від Управ 

своїх організацій відповідні листки зі запитами, ко-

нечними до переведення спису осіб. Ті українці, що 

не належать до ніякої української організації, повинні 

звернутися безпосередньо до Комісаріату для україн-

ських справ. 

 

Українська пресова служба. Українське видання. 

Заступництво на Німеччину. – Берлін. – 1938. – 12 груд-

ня. – Ч. 16/38. 

 

2 

Членам і прихильникам УНО до відома 

 

Наслідком воєнних законів, розпорядків і приписів 

німецьких властей, правно-соціальними справами ук-

раїнців у Німеччині має відтепер займатися виключно 

урядова установа, що зветься «Ukrainische Vertrauens-

stelle» або по-українськи «Українська Установа Довір’я». 

Просимо усіх членів і не членів УНО, що Довір’яли 

нам у тих справах, що їх нижче наводимо зокрема, не 

звертатись до УНО, а тільки безпосередньо до урядо-

вої установи «Ukrainische Vertrauensstelle», Berlin W 30, 

Bayerischer Platz 3; коли до нас будуть приходити які-

небудь листи в тих справах, то ми їх не будемо пола-

годжувати. 

До правно соціальних належать такі справи: 

Звільнення з праці, підшукання нової праці, пере-

несення на нове місце праці, переведення з нефахової 

на фахову працю, оплата праці, оплата праці в сіль-

ському господарстві згідно з тарифами та роз поряд-

ками міністерства, додатки для тих, що з власної 

праці утримують родини, перевіз зароблених у Німеч-

чині грошей і куплених під час праці речей до дому, 

як хтось живе в Генерал–Губернаторстві, допомоги 

для тих, які працею зглядно платнею за неї не можуть 

втримати родини, оплата подорожі з праці до дому, 

якщо немає в когось стільки грошей, щоб самому собі 

оплатити дорогу, податки, окремі стягування заробітної 

платні, пересилка грошей до Генерал-Губернаторства 

для родин, каса хорих, соціальне обезпечення, справи 

харчування, поведінки з українськими робітниками, 
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додаткові картки для важкопрацюючих, зажалення на 

уряди праці і зокрема на польських перекладчиків, 

якщо такі де-небудь дають себе пізнати, вимоги 

українських перекладчиків для Українців, час праці, 

надто довга праця, надто важка праця, яка не одному 

не під силу, недоладности при праці чи непорозуміння з 

працедавцями або їхніми наставниками, закуп одягів, 

сорочок, черевиків, плащів зглядно картки на їх закуп, 

арештування, непорозуміння з Поляками, з якими в 

більшості доводиться жити і працювати, польські 

шикани над Українцями, польські провокації супроти 

Українців, звільнення з праці для виїзду до дому, чи 

то до родини, чи на власну господарку, чи на іншу 

працю в Генерал-Губернаторстві, відпустки з праці, 

перепустки та документи на виїзд до Протекторату 

Чехії та Моравії або до Генерал-Губернаторства, за-

жалення родичів у справі трактування їхніх дітей, 

здебільше ще малолітніх, при праці, розірвання родин 

тим, що їх порозділювано в різні сторони на різні 

праці, звільннення з таборів переселенців на працю в 

Німеччині чи в Генерал-Губернаторстві або в Протек-

тораті, видання німецькими властями приватного 

майна, що його переселенці передали переселенчим 

комісіям при переїзді до Німеччини, надання німець-

кого громадянства Українцям, звільнення українських 

полонених з полону на цивільну працю, звільнення з 

полону чоловіків, що їх жінки живуть в Генерал-

Губернаторстві, допомога полоненим харчами або 

грішми, видістання родин зі Советів, вияснення дер-

жавної приналежності Українця, пошукування за пра-

цею по фаху в Генерал-Губернаторстві, приналеж-

ність до фронту праці (Арбайтсфронт – Arbeitsfront. – 

Д. Б.), приміщення на фахові курси (не до шкіл), 

прийняття до військової служби або до служби праці 

в Німеччині чи в Генерал-Губернаторстві, примус 

носити польські відзнаки «П», польські легітимації, 

кари за неношення польських відзнак, що їх видають 

українським робітникам уряди праці (Арбайтсамти – 

Arbeitsamt. – Д. Б.), вироблення пасів для чужинців 

(Фремденпаси – Fremdenpaß/Fremdenpäße. – Д. Б.), 

отримання паперів (Аусвайз – Ausweis. – Д. Б.), які б 

доказували, що їх власник є українець і т. д. 

Годі тут вичислювати все, з чим звертались до нас 

члени і що підтягується під правно-соціальні справи. 

Сюди належить також писати прохання за дозвіл від-

фотографуватись, щоб мати знимки для потрібних ле-

гітимацій і діставати дозвіл на виїзд до міста для фото-

графування. Звертаємо увагу всіх, що згідно з існую-

чими тут приписами, кожний Українець у Німеччині 

повинен бути зареєстрований в «Українській Установі 

Довір’я». 

Анкет тої установи не треба присилати до УНО, а 

тільки прямо туди. Якщо ми такі анкети дістанемо, 

передамо їх тій установі. Не треба звертатись до нас 

також із проханнями, щоб приспішити в тій установі 

виставлення виказки (Аусвайз – Ausweis. – Д. Б.), а писати 

просто туди. Туди ж треба висилати й документи 

разом з анкетами, з яких би виразно було видно, що 

пересилаючий анкети є Українець. Знову ж таки якщо 

там документи трохи довше, як нормально, затри-

муються – не звертайтеся до УНО, щоб воно видо-

було документи з тої установи, а пишіть просто туди і 

жадайте звороту своїх документів. 

Якщо пишите зажалення чи якусь скаргу, то пи-

шіть лише правду, бо як викажеться щось у скарзі не-

правдивого – то справа закінчитися зле. 

УНО буде відтепер полагоджувати лише чисто орга-

нізаційні та культурно-освітні справи. 

 

Український Вісник (Берлін). Орган українського 

національного об’єднання. – Ч. 14(43). – 25 жовтня 

1940 року. – С. 7. 

 

3 

Від Головної Управи УНО 

 

1) Українська Установа Довір’я в Німецькій дер-

жаві подає до відома українським емігрантським орга-

нізаціям та поодиноким українцям-емігрантам, що 

реєстрація українських емігрантів на терені Велико-

німеччини та Протекторату Чехії й Моравії закінчується 

з днем 31 грудня 1943 року. Всі українці-емігранти, 

які в даний час мають на терені Великонімеччини та 

Протекторату свій сталий осідок та які хотять мати 

від Української Установи Довір’я виказку – повинні 

до кінця грудня 1943 року надіслати до Української 

Установи Довір’я, або до її Станиць та Мужів Довір’я 

належно виповнені власноручно підписані анкети – з 

долученням 2-х фотографічних знимок та документів, 

які підтверджують анкетні відповіді. 

За українців-емігрантів уважається тих осіб, які 

являються з походження українцями та які з різних 

причин були змушені залишити свою Батьківщину до 

22 червня 1941 року. Українців, що з різних причин 

прибули з їхньої Батьківщини до Великонімеччини по 

22 червня 1941 року не вважається за емігрантів і во-

ни реєстрації в Українській Установі Довір’я не підля-

гають. 

Адреси Українських Установ Довір’я: 

1. Ukrainische Vertrauesstelle im Deutschen Reiche, 

Berlin SO 36, Marianenplatz 14;  

2. Stützpunkt Wien der Ukrainischen Vertrauensstelle, 

Wien VII, Karl Schweighofergasse 3;  

3. Stützpunkt Prag der Ukrainischen Vertrauensstelle, 

Prag III, Schwerinstraße 6;  

4. Stützpunkt Litzmannstadt der Ukrainischen 

Vertrauensstelle, Adolf-Hitlerstraße 92.  

Адреси Мужів Довір’я (Anschriften der Vertrauensleute): 

– Emil Rusin, Dirschau, Friedrichstraße 7; 

– Wladymir Illiuk, Kalisch, Richterstraße 1; 

– Thomas Sypnewski, Torn, Nürnbergerstraße 30; 
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– Iwan Nawalkowskyj, Bromberg, Hanfstraße 16; 

– Wasyl Risnyk, Bialistock, Roonstraße 10; 

– Iwan Melnyk, Bielitz, Rotenturmstraße 9a. 

 

Український Вісник (Берлін). Орган Українського 

національного об’єднання в Німеччині. – Ч. 21(120). – 

17 жовтня 1943 року. – С. 4. 

 

4 

5 років Українській Установі Довір’я 

 

15 жовтня цього року минуло 5 років оснування 

Української Установи Довір’я в Німеччині. Завдання 

цієї установи – заступати інтереси українців перед 

різними німецькими урядами та видавати посвідки 

про приналежність до української національності, які 

дають права, що їх мають чужинці в Німеччині. 

Велику працю вклала Українська Установа Довір’я 

при звільнюванні українських полонених з українсько-

польської, німецько-французької та німецько-сербської 

війн. Заходами Української Установи Довір’я біля 

17.000 з цих полонених одержало фаховий перевишкіл 

на шоферів, слюсарів, монтерів, електромонтерів, тес-

лярів і т.д. 

На перших порах Українська Установа Довір’я скла-

далася тільки з 2 людей, начальника бюра і бюрової 

сили. Тепер Українська Установа Довір’я має 11 від-

ділів і 22 службовиків (чок). Має 3 Stützpunkt’и і 

цілий ряд Vertrauensmann-ів, які розташовані по всій 

Німеччині. 

З почину УУД засновано теж інституцію Україн-

ських Мужів Довір’я (Betreuer) при Німецькому фронті 

праці (Deutsche Arbeitsfront) і при Німецькому стані 

живителів (Reichsnährstand-ів). 

Від самого початку існування УУД і дотепер на-

чальником цієї установи є др. Микола Сушко, а його 

заступником др. Сократ Іваницький. 

 

Українська Дійсність (Берлін). Орган Української Гро-

мади в Німеччині. – 20 жовтня 1943 р. – Число 30. – С. 2. 

 

5 

Документ 

Доповідна записка щодо наради в Таємній дер-

жавній поліції від 7 жовтня 1938 року в справі ут-

ворення Української установи довіри в Німеччині 

за участю представників гестапо, міністерства закор-

донних справ, головного командування (Абверу), 

зовнішньополітичного відомства НСДАП та міні-

стерства пропаганди 

 

Строго доверительно. 

Доклад о совещании в гестапо от 7 октября 1938 

года. 

Присутствовали: 

Штандартенфюрер Мюллер от гестапо, председатель. 

Правительственный советник Геллер, от гестапо. 

Криминальный советник Шредер, от гестапо. 

Старший правительственный советник доктор 

Ветц, от главного управления полиции безопасности. 

Капитан Е. Дэринг от верховного главнокомандо-

вания, тайный советник Шлип от министерства ино-

странных дел, советник посольства, майор Гейденхаген 

от министерства иностранных дел, Штукненберг от 

министерства пропаганды, члены партии Геральд 

Зиберт и Эйхен Дюрксен от внешнеполитического 

ведомства. 

Штандартенфюрер Мюллер открывает заседание с 

кратким обращением к присутствующим, в котором 

он говорит о том, что было бы желательно выяснить 

вопрос русской эмиграции, вопрос украинского дове-

ренного ведомства и т. д. и единого соглашения 

между ведомствами. 

Планом предусмотрено проводить периодически 

совещания, следующее состоится приблизительно че-

рез 8 дней. Первым делом штандартенфюрер Мюллер 

коснулся вопроса украинского доверенного ведомства 

(фертрауенсштелле), руководителем которого был 

предусмотрен доктор Сушко. Против его назначения 

имеются возражения потому, что он, якобы, родствен-

ник полковника Романа Сушко из группы Коновальца. 

Этот вопрос, однако, выяснен и установлено верхов-

ным главнокомандованием, что это предположение 

необосновано. После этого штандартенфюрер Мюллер 

обратился к представителям АПА (внешнеполитичес-

кого відомства) с просьбой высказаться по этому во-

просу. Тогда партийный товарищ Дюрксен заявил 

следующее: 

Основное отношение внешнеполитического ведом-

ства к вопросу украинского доверенного ведомства 

вкратце следующее: 

Существенная задача украинского доверенного 

ведомства состоит в обеспечении украинцев, вышед-

ших из находящихся под властью большевиков облас-

тей. При организации и проведении работы украинского 

фертрауенсштелле следует избегать всего того, что 

могло бы затронуть в вопросе польско-украинских от-

ношений. Поэтому необходимо, чтобы руководство 

украинской фертрауенсштелле было доверено личности, 

которая в данном вопросе была бы вне всякого подо-

зрения. Ведь если доверенный и будет заниматься 

лишь чисто административно-полицейскими делами, 

все-таки политческие последствия неизбежны, это 

надо тщательно обдумать заранее. 

На замечания капитана Дэринга, что доверенный 

не имеет никаких политических заданий, Дюрксен еще 

раз напомнил, что он говорил лишь о политических 

последствиях, которые обязательно возникнут. 
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Затем выступил тайный советник Шлип и прочитал 

актовую запись польского советника князя Любомир-

ского, в котором высказывается мнение против назна-

чения доктора Сушко на пост украинского доверен-

ного ввиду того, что он принадлежит к группе Коно-

вальца. Копия этой записи будет передана участникам 

этого совещания. 

Партийный товарищ Зиберт обращает внимание на 

то, что этим сообщением подтверждаются сомнения 

АПА. Тогда капитан Дэринг заметил, что с поляками 

можно будет войти в соглашение. Штандартенфюрер 

Мюллер и капитан Дэринг стараются поддержать кан-

дидатуру доктора Сушко, как германского поддан-

ного и партийного товарища. Капитан Дэринг разъясняет, 

что в сущности имеются три группы украинцев: группа 

Скоропадского, группы Петлюры и Коновальца. Из 

всех групп верховное главнокомандование признало 

группу Коновальца – Ярого. Со Скоропадским велось 

очень много переговоров, но его материальные требо-

вания неисчислимы и для немецких ведомств неприем-

лемы. Он, между прочим, называл Скоропадского 

«мертвым человеком» и уверял, что молодежь клонит 

к группе Коновальца. Тайный сотрудник Шлип сооб-

щил, что министерство иностранных дел платит Ско-

ропадскому ежемесячный почетный оклад в 1 000 марок, 

так как Скоропадский заявил, что у него 20 000 марок 

долгов. Было решено выплатить ему эту сумму, чтобы 

он не занимался вновь политикой. Из этих соображе-

ний ему сейчас выплачивают не больше 1 000 марок в 

месяц. 

Ссылаясь на польское заявление, партийный това-

рищ Мюллер заметил, что это является явным доказа-

тельством того, что украинцы вновь обратились к 

полякам, чтобы препятствовать кандидатуре доктора 

Сушко. Следовало бы объяснить полякам, что это 

именно Германия отвлекла группу Коновальца от 

Польши и направила ее против большевизма. Капитан 

Дэринг добавил к этому, что группа Коновальца дала 

верховному главнокомандованию обязательство ничего 

не предпринимать в Польше, а работать исключительно 

против большевизма. На это ответил тайный советник 

Шлип, что, по его мнению, группа Коновальца ни-

когда не откажется от работы против Польши, ввиду 

того, что ее члены большей частью происходят из ук-

раиннских областей Польши. Он считает такого рода 

обещание более или менее иллюзий. 

После этого штандартенфюрер Мюллер коснулся 

вопроса кавказских эмигрантов. Был обсужден вопрос 

о том, что если грузинским эмигрантам дать соверен-

ного, то и остальные представители кавказских народ-

ностей заявят претензии на доверенного. Но ввиду того, 

что по данным криминального советника Шредера в 

Германии проживает лишь 120 грузинов, 80 армян и 

40 азербайджанцев, было недопустимым для каждой 

из этих небольших групп создавать доверенное учреж-

дение. Поэтому было решено создать общее кавказское 

доверенное учреждение, против которого не возражало 

ни одно ведомство. Первоначально руководителем гру-

зинского доверенного ведомства был князь Абхази. 

Сейчас он является заместителем руководителя быв-

шего посланника Ахметели. 

Советник посольства майор Гейденхаген выразил 

сомнение по отношению к  личности посланника Ах-

метели, потому что тот социал-демократ. Абхази, он 

уверяет, что его отвергает вся грузинская эмиграция. 

На это ответил капитан Дэринг, что Ахметели еще в 

1923 году вышел из грузинской социал-демократи-

ческой партии и что верховное главнокомандование 

считает его вполне благонадежным. После долгих 

пререканий среди грузинской эмиграции, верховное 

главнокомандование окончательно остановилось на 

личности Хайдар-Бамата, который был уже испытан, 

как превосходно придерживающийся указанной линии. 

Для работы Хайдар-Бамата выбрали тот же путь мас-

кировки, он должен официально заявлять, что он ра-

ботает на деньги японцев. На это ответил партийный 

товарищ Дюрксен, что ему стало известно от приехав-

ших из Франции эмиграннтов, что Хайдар-Бамат, 

правда, сначала и придерживался японской версии, но 

несколько месяцев тому назад стал открыто говорить, 

что он работает на немецкие средства. Капитан Дэринг 

называет это замечание интригой Хайдар-Бамата враж-

дебной грузинской группе. Но он впрочем подтверж-

дает, что разногласия между отдельными кавказскими 

группами очень крупны. Все же следовало бы попытаться 

достигнуть соглашения /федерации/ авторитетным 

путем. Это вполне возможно, ведь раньше, к примеру, 

в Германии никто не допустил бы мысли объединения 

Баварии, Пруссии, Саксонии и т. д. в одно госу-

дарство. 

Представитель главного отдела полиции безопас-

ности – доктор Ветц заявил, что учреждения отдельных 

доверенных не в интересах государственной полиции, 

так как в связи с этим приплыв бесподданных лиц в 

Германии примет еще больший объем. 

После того штандартенфюрер Мюллер еще раз ре-

зюмировал все поднятые вопросы и настоял на том, 

что сначала следует выяснить вопрос об утверждении 

доктора Сушко в качестве руководителя украинского 

доверенного ведомства, а затем выяснить вопросы кав-

казского доверенного. Сегодняшнее совещание является 

лишь предварительным. 

Партийный товарищ Зиберт просит, соответственно 

полученному от АПА заданию, мнения компетентных 

ведомств зафиксировать по возможности письменно, 

чтобы на следующее совещание представители АПА 

могли бы явиться с определенными указаниями. 

Штандартенфюрер Мюллер возражает против пе-

реписки, так как таковая уже велась относительно 

этих вопросов довольно обширно. Тогда Зиберт просит 

переслать ведомствам по крайнней мере установлен-

ные пока факты. 
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Капитан Дэринг заявил, что верховное главноко-

мандование проводит это согласно распоряжения фю-

рера, в то время как гестапо является исполнительным 

органом. Далее Дэринг выразил сожаление по поводу 

того, что заместитель фюрера не присутствует. Его 

присутствие препятствовало бы различным учрежде-

ниям, как, например, руководителям гитлеровской 

молодежи, НСКОВ и другим вмешиваться в эти 

политические дела и помешать единому направлению. 

Партийный товарищ Зиберт заметил, что штандартен-

фюреру Мюллеру должно быть хорошо известно, что 

АПА вполне разделяет его желание. Тут капитан Дэ-

ринг с вежливостью обратился лично к Зиберту /при 

приветствии оказалось, что Дэринг и Зиберт 21 год 

тому назад, когда-то имели очень веское совместное 

приключение на войне/ и поставил вопрос в таком 

смысле, почему АПА вообще «освещает» этот вопрос. 

Ведь в этих делах верховное главнокомандование 

является ведущим и, кроме того, на это имеется рас-

поряжение кабинета. Зиберт ответил, что внешнепо-

литическое ведомство, конечно, занимается и поли-

тическими вопросами, а партийный товарищ Дюрксен 

добавил, что, насколько ему известно, у них имеются 

указания заниматься вопросами восточной политики, 

но он не имеет права распространяться относительно 

объема этого указания. Внешнеполитическое ведомство 

занимается, в конце концов, так же как и другие 

ведомства. 

Тогда вмешался штандартенфюрер Мюллер и про-

сил, чтобы верховное главнокомандование и АПА 

решили этот вопрос на совместном совещании. 

Когда речь зашла о том, что на следующем сове-

щании придется заниматься вопросами русских орга-

низаций и отдельных лиц, капитан Дэринг заговорил 

о Солоневиче. Он заметил, что относительно Солоне-

вича в АПА имеется довольно много материала, ко-

торый он с позволения председателя на следующем 

заседании согласен представить. На этом заседании 

он хотел бы лишь заметить, что один очень благона-

дежный, не занимающийся политикой русский, ему 

недавно передал, что Солоневич на вопрос – почему 

он работает вместе с Мюллер-Закоменьским, ответил 

с улыбкой: «Не он меня использует для своих целей, а 

я его для своих». 

Кроме того, капитан Дэринг поднял еще вопрос о 

закрытии РСНД ввиду того, что она действует под 

лозунгом «единой и нераздельной Руси». 

Солоневич тоже является последователем этого 

направления. Далее онн выразился о том, что сущест-

вует приказ о разгроме России, поэтому следовало бы 

все, противоречащее этому, отстранить. 

Берлин, 7 октября 1938 г. Зл.-Дк І Р. 
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Матеріал стосовно призначення голови Україн-

ської установи довіри в Німеччині, підготовлений 

для фюрера в апараті зовнішньополітичного ві-

домства НСДАП 

 

Материал для фюрера относительно назначения 

украинского фертрауенсштелле в Германии. 
 

По особым соображениям Верховное Главноко-

мандование предложило назначить доктора Николая 

Сушко, 1909 года рождения, уроженца города Вены, 

руководителем украинского фертрауенсштелле в 

Германии. Против этого назначения запротестовало 

внешнеполитическое ведомство НСДАП. Оно настаи-

вало на том, что украинское доверенное ведомство, 

также как и русское и кавказское, должно заниматься 

обработкой эмигрантов из занятых большевиками об-

ластей. Для этой деятельности доктор Сушко является 

неподходящим кандидатом, так как он в течение 

нескольких лет находится в связи с, так называемой, 

группой Коновальца или ОУН, развивавшей свою 

антипольскую деятельность, главным образом, в Га-

лиции. После того, как министерство внешних дел и 

другие ведомства сначала согласились с этим назна-

чением, министерство внешних дел на основании 

переговоров с польским советником посольства – кня-

зем Любомирским, изменило свою точку зрения. 

Главнокомандование войсками (отдел Абвер-контр-

разведка) настаивало на своем предложении, основы-

ваясь на решении Министерского Совета от 24 октября 

1933 года, на основании которого ему предоставлена 

вся подготовительная политическая работа на востоке 

(см. приложение № 1), по нашему мнению, решение 

подготовительной политической работы на востоке не 

заимствовано. Оно считает группу Ярого – Коновальца 

единственно подходящей и поэтому должно настаивать 

на назначении доктора Сушко руководителем украин-

ского доверенного ведомства. 

Через некоторое время Министерство внешних дел 

вновь изменило свою точку зрения и отказалось от 

своих сомнений относительно назначения доктора 

Сушко. Тогда гестапо сообщило, что оно назначило 

доктора Сушко руководителем украинской фертрауенс-

штелле в Германии, полагая, что и внешнеполитичес-

кое ведомство НСДАП даст свое согласие. В этом же 

письме гестапо сообщило, что по их сведениям дока-

зательств относительно пребывания доктора Николая 

Сушко в группе Ярого – Коновальца или в Организа-

ции украинских националистов не имеется. Здесь по-

лучается явное противоречие, так как главное коман-

дование войсками по особым соображениям, а именно, 
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на оновании связей доктора Сушко с группой Ярого – 

Коновальца, настаивало на его назначении. 

Кроме того, польский прокурор на процессе по 

делу украинских националистов назвал доктора Сушко 

представителем группы Ярого – Коновальца или ОУН 

в Австрии, как это видно из украинской газеты «Діло» 

от 20 ноября 1935 года /приложение № 2/. После по-

кушения на Коновальца голландские газеты писали о 

том, что Коновалец незадолго до своей кончины раз-

говаривал по телефону из Роттердама именно с этим 

же Сушко, находившимся в Вене. 

Внешнеполитическое ведомство НСДАП протес-

товало против назначения доктора Сушко до тех пор, 

пока не поступило от заместителя фюрера указание 

отстаивать его точку зрения в этом вопросе. 

Внешнеполитическое ведомство НСДАП руковод-

ствовалось следующей политической точкой зрения: 

Назначение доктора Николая Сушко на пост руко-

водителя украинской фертрауенсштелле в Германии 

означало бы политическую тождественность империи 

(Рейха) по украинским вопросам с группой Ярого – 

Коновальца. Так, по крайней мере, смотрели бы на это 

не только все украинские эмигранты, но и за грани-

цей, ведь и в Риме, например, тщательно наблюдают 

за каждым шагом Германии в украинских вопросах. 

Группа Ярого – Коновальца – одна из украинских ор-

ганизаций, выступивших против поляков. Она осно-

вывается почти исключительно в занятых поляками 

областях Украины. 

С политической идеологией эта группа пока никогда 

не выступала. Она ограничивалась мелкими террорис-

тическими мерами против украинских политиков в 

Галиции, причем, ее сотрудничество с польской тайной 

полицией оставалось довольно неясным. Она с самого 

начала своего возникновения находилась в некоторой 

связи с Москвой и, надо полагать, поддерживалась от-

туда. В последнее время, получив поддержку со стороны 

немецкого имперского Военного министерства, она 

стала развиваться в группу просто-напросто связистов 

и агентов. Как таковая она должно быть оказывала 

соответствующему министерству ценные услуги. 

Политическое предпочтение этой организации 

перед другими группами эмигрантов Внешнеполити-

ческому ведомству, кажется не только необоснованным, 

но прямо таки ошибочным. К тому же, на основании 

еще ранее существовавших трений и разногласий между 

галичанскими и настоящими русскими группами Ве-

ликой Украины, как раз галичанская группа эмигран-

тов может ожидать особые препятствия. Но при осве-

щении всех украинских вопросов отношение к Польше 

является существенным. Назначение члена группы 

Ярого – Коновальца с самого начала оценивалось как 

антипольское решение всего украинского вопроса, по-

чему же польско-украинский вопрос выдвинулся вперед, 

большевистски-украинский оказался на заднем плане. 

Следует при этом учесть, что группа Ярого – Коно-

вальца в Галиции является отнюдь не единственной 

украинской национальной организацией, с которой в 

таком случае приходилось бы работать. 

Сотрудничество группы Ярого – Коновальца с им-

перским военным министерством, отделом контр раз-

ведки заволочено некоторым туманом. Однако, госпо-

дин Ярый в Закарпатской Украине выступает в роли 

посланника и ссылается на свои особенно близкие от-

ношения с немецким генеральным штабом и руково-

дящими немецкими ведомствами. Ярому предоставили 

воможность передать Закарпатской Украине материал 

на тысячу мундиров как подарок, чтобы и таким обра-

зом создать видимость будто бы группа Ярого – Ко-

новальца является избранной политической боевой 

группой Германии (приложение № 3). Не соответсвует 

также действительности, что ОУН или группа Ярого – 

Коновальца составляет сплоченное единство. Против 

Германии все чаще поднимаются противоречия и на-

падения, как это нам уже удалось проследить в печати 

этой группы. 

Берлин 13 декабря 1938 года. 
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Доповідна записка стосовно наради в рейхс-

ляйтера А. Розенберга за участі штабсляйтера А. Шик-

кеданца, адмірала В. Канаріса, підполковника 

Е. Лахузена та майора Е. Штольце від 21 грудня 

1938 року в справі призначення голови Україн-

ської установи довіри 

 

Материал относительно назначения украинского 

доверенного от 21 декабря 1938 года. 
 

Совещание у рейхсляйтера Розенберга в присут-

ствии штабсляйтера Шиккеданца, адмирала Канариса, 

подполковника Лахузена и майора Штольце от 21 де-

кабря 1938 года. 

Адмирал Канарис объясняет рейхсляйтеру способ 

работы, проведенной верховным главнокомандованием 

с группой Коновальца – Ярого или ОУН. Он заявляет, 

что соглашение с этой группой достигнуто на осно-

вании совещания с министерством иностранных дел и 

соглашения с японцами. Сама работа заключается в 

обучении военного дела. 

Для административного объединения всех здешних 

украинских эмигрантов после долгих совещаний с ми-

нистерством иностранных дел и гестапо, последовало 

создание украинского доверенного ведомства (фер-

трауенсштелле), руководителем которого со стороны 
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верховного главнокомандования выдвинута кандида-

тура некоего доктора Николая Сушко. Адмирал Кана-

рис еще раз уверяет, что этот доктор Н. Сушко не был 

сотрудником группы Коновальца – Ярого или ОУН. 

Это точно установлено со стороны верховного главно-

командования и гестапо. В противоречащих этому 

слухах речь идет, очевидно, о другом украинце одно-

фамильце. 

Штабсляйтер Шиккеданц заявляет, что у АПА, 

однако, имеются противоречащие сведения, именно в 

ответ на замечание майора Штольце – не со стороны 

гетманцев. 

Рейхсляйтер Розенберг указывает на политическую 

сторону всего этого дела. Не касаясь военного обуче-

ния и подготовки, обязан указать на возможные поли-

тические последствия. Было бы политически крайне 

ошибочно опираться только на одну группу эмигран-

тов, именно на группу Коновальца – Ярого или ОУН 

и побороть все остальные группы. Рейхсляйтер Розенберг 

напоминает о деле украинского полковника Полтавца-

Остряницы, арестованного отделом контрразведки на 

основании данных из кругов группы Коновальца – 

Ярого или ОУН и посаженного в концлагерь. Лишь по 

ходатайству АПА он был освобожден. Розенберг заяв-

ляет, что конечно, было бы невозможно использовать 

сотрудничество группы Коновальца – Ярого или ОУН 

с отделом контрразведки для ликвидации других не-

желательных конкурентов. 

Адмирал Канарис заявил, что это случилось при 

его предшественнике и что за это он не отвечает. Его 

стремление издавна направлено на дружественное со-

трудничество с партией и всеми политическими уч-

реждениями. Адмирал Канарис считает, что согласиться 

с /кандидатом/ ОУН – это, по его мнению, можно 

сравнить с соглашением Генлейна, достигнутым в 

свое время в борьбе за Судетскую область между раз-

личными учреждениями. 

Рейхсляйтер Розенберг находит это сравнение не-

подходящим, так как Генлейн действовал в своей 

стране. Он указывает на то, что группа Коновальца – 

Ярого или ОУН, главным образом, опирается на Гали-

цию, а что касается политического влияния в Великой 

Украине, то она наткнется на большие затруднения. 

Ведь при всей военной подготовке не следует выпус-

кать из виду и политическую цель, чтобы достигнуть 

ее всяким путем и при возможно благоприятных усло-

виях. Адмирал Канарис признает, что политическую 

цель верховное главнокомандование не приняло во 

внимание. Конечно, политическая цель может быть 

намечена лишь в Берлине. 

Тогда рейхсляйтер Розенберг разъяснил адмиралу 

Канарису, что при преследовании военной цели в со-

трудничестве верховного главнокомандования с груп-

пой Коновальца – Ярого или ОУН, одновременно необ-

ходимо также наметить и политическую цель по отно-

шению к Украине. 

Группа Коновальца – Ярого или ОУН пока еще не 

развивала никакой политической идеологии. Она более 

или менее осталась организацией с ограниченными 

военными задачами, а по отношению к ней две другие 

эмигрантские организации находятся в гораздо выгод-

нейшем политическом положении. Это группа Левиц-

кого, опирающаяся на Варшаву, и группа Скоропадского. 

Группа Левицкого пока еще целиком плывет в 

польском течении. Она получила преимущество поли-

тической традиции в борьбе социал-революционного 

анархистского направления за независимую Украину 

против прежнего царизма. Она опирается, главным 

образом, на Советскую Украину. Тоже самое можно 

сказать и относительно группы Скоропадского, кото-

рая имеет развитую идеологию и может указать на по-

литические события в связи с независимостью Украины. 

Элементы традиции остаются. Даже в том случае, 

если не принимать во внимание в будущем личность 

самого бывшего гетмана. За Скоропадским, кроме 

того, стоят сильные группы украинских эмигрантов в 

США, Канаде, Южной Америке, из числа которых в 

случае переворота на Украине может пополняться от-

сутствующая интеллигенция. Этой группой не сле-

дует пренебрегать в случае политического выступ-

ления против коммунизма, равно и как против еврейства. 

Адмирал Канарис полностью соглашается с этими 

размышлениями, и он нисколько не желает односто-

ронней политической связи рейха (империи) с одной 

лишь группой, в данном случае с Коновальцем-Ярым 

или ОУН. Он сейчас же думает непосредственно всту-

пить в связь с гетманом Скоропадским, чтобы поддер-

живать в известной степени и эту группу. 

Подполковник Лахузен показывает рейхсляйтеру 

Розенбергу список украинских политических групп, 

среди которых, к изумлению рейхсляйтера, группа 

Скоропадского названа монархически-великорусской. 

Адмирал Канарис говорит еще о том, что группа 

Коновальца – Ярого или ОУН ему передала листовки 

и воззвания против коммунизма на украинском языке, 

выработанные ею же. Он обещал рейхсляйтеру Розен-

бергу передать несколько экземпляров. 

Возвращаясь к вопросу украинского доверенного 

после вторичного заявления адмирала Канариса о том, 

что, по его данным, названный доктор Н. Сушко не 

принадлежит к группе Коновальца – Ярого или ОУН, 

было принято следующее решение: 

Исходя из предпосылки, что названный доктор 

Николай Сушко не являлся и не является сотрудни-

ком группы Коновальца – Ярого или ОУН, внешне-

политическое ведомство НСДАП соглашается с его 

назначением при том условии, что ему даются в по-

мощники по одному представителю из группы Скоро-

падского и группы Коновальца – Ярого или ОУН. 

Этот круг со временем может быть и расширен. Доктор 

Николай Сушко выдвигается как германец, чтобы 

этим соблюдалась нейтральная линия по отношению 

ко всем украинским группам. 
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В заключении адмирал Канарис заявил, что удо-

влетворит просьбу нашего отдела – свести счеты с 

большевизмом и передать в использование нашему 

ведомству все радиотелеграфные сведения, поскольку 

таковые не касаются чисто военных дел. 

Галузевий Державний архів Служби безпеки Ук-

раїни – Фонд № 13 Друковані видання. – Справа 372. – 

Том 34. – Арк. 225–227. Машинопис. Завірений пере-

клад з німецької мови на російську. 
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ИСТОЧНИКИ К ИСТОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКРАИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОВЕРИЯ В 

ГЕРМАНИИ В 1938–1945 годах 

В Германии в междувоенный период сконцентрировались украинские политические, военные и интеллек-

туальные силы, которые были объединены в профессиональные, студенческие, научные общественно-поли-

тические общества и организации. 

1 декабря 1938 года  было основано Украинское учреждение доверия в Германской империи – немецкое 

правительственное учреждение, заданием которого была регистрация и помощь украинским эмигрантам на 

территории Германии. Функционировало Украинское учреждение доверия до конца Второй мировой войны.  

Источники к истории деятельности Украинского учреждения доверия в Германии хранятся в Центральном 

государственном архиве высших органов власти и управления Украины в городе Киев, Отраслевом государ-

ственном архиве Службы безопасности Украины, Архиве Организации украинских националистов в городе 

Киев, Федеральном архиве Федеративной Республики Германии в городе Берлин и др. Кроме документов, ко-

торые хранятся в архивных фондах, важная информация по истории деятельности Украинского учреждения 

доверия содержится в периодических изданиях украинской эмиграции в Германии, таких как: «Український 

вісник» (Берлин), «Українська дійсність» (Берлин), «Українська пресова служба» (Берлин), а также в воспо- 

минаниях современников: «Українці в Берліні 1918–1945. Пропам’ятний збірник доповідей і спогадів з життя і 

діяльності українців у Берліні з нагоди З’їзду 5 вересня 1981 р. в Шератон готелі в Торонто, Канада» 

(упорядники В. Яріш, М. Сулима) (Торонто, 1996), Василь Яріш «Українська установа довір’я в Німеччині. 

Офіційно: Ukrainische Vertrauensstelle im Deutschen Reiche» (Торонто, 1996), Володимир Кубійович «Українці в 

Генеральній Губернії. 1939–1941. Історія Українського Центрального Комітету» (Чикаго, 1975), Михайло 

Селешко «У кігтях гестапо» (Київ, 1996), Юрій Шевельов. «Я, мені, мене… (і довкруги)». Спогади. У двох то-

мах (Харків; Нью-Йорк, 2001), Олена Отт-Скоропадська «Остання з роду Скоропадських» (Львів, 2013) и др.  

Ключевые слова: Украинское учреждение доверия в Германии; Украина; Германия; украинская эмиграция; 

украинская громада в Германии; Украинское национальное объединение в Германии. 

 

D. V. Burim, M. S. Hrushewsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the National Academy 

of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine 

SOURCES ON THE HISTORY OF THE UKRAINIAN TRUST INSTITUTION IN GERMANY IN 1938–1945 

In the interwar period the Ukrainian political, military and intellectual powers had been concentrated in Germany. 

They were united in to helping, professional, students, academics, socio-political and others organizations and society.  

The Ukrainian trust institution in German Empire, as the German government agency was established the 1
st
 

December 1938. Its task was register and help Ukrainian immigrants in the Greater Germany territory. The Ukrainian 

trust institution had been operated until the end of the Second World War. 

Sources on the history of the Ukrainian trust institutions in Germany have been kept in the Central State Archives of 

higher authorities and government of Ukraine in Kyiv, in the Sectoral State Archive of the Security Service of Ukraine 

in Kyiv, in the Archive of Ukrainian nationalists in Kyiv, in the Federal Archives of Federal Republic of Germany in 

Berlin, etc. Apart documents that are stored in the Archival Fond the important information on the history of the 

Ukrainian trust institutions in German Empire contained in the Ukrainian emigration periodicals: «Ukrainian Journal» 

(Berlin), «Ukrainian reality» (Berlin), «Ukrainian Press Service» (Berlin) and others and in the memories of the 

contemporaries: «Ukrainians in Berlin 1918–1945. Commemorative collection of reports and memories of the life and 

activities of Ukrainian in Berlin on the occasion of the Congress on Sept. 5, 1981 at the Sheraton Hotel in Toronto, 

Canada» (compiled by V. Yarish, M. Sulyma, etc.; ed. By W. Veryha) (Toronto, 1996); Vasyl Yarish «Ukrainian trust 

institution in Germany». Officially the: «Ukrainische Vertrauensstelle im Deutschen Reiche» (in the book: «Ukrainians 

in Berlin 1918–1945...», Toronto, 1996); Volodymyr Kubiiovych «Ukrainians in the General Provinces. 1939–1941. 

The history of the Ukrainian Central Committee» (Chicago, 1975); Mykhailo Seleshko «In the claws of the Gestapo» 

(Kyiv, 1996); Yuriy Sheveliov «I, me, of me... (and around about)». The memoirs. In two volumes (Kharkiv, New York, 

2001); Olena Ott-Skoropadska «The Last of the Skoropadsky family» (Lviv, 2013) and others. 

Keywords: the Ukrainian trust institution in Germany; Ukraine; Germany; Ukrainian emigration; the Ukrainian 

community in Germany; the Ukrainian National Association in Germany.  
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СТАРИЙ і НОВИЙ КРАЙ 
 

Moklak J. Stary i nowy kraj. Publicystyka polityczna Wania Hunianki. Kleveland, Ohio 1933 / 

J. Moklak. – Kraków : Historia Jagellonica, 2015. – 224 s. 

 

 

Спочатку було слово… Лідер сусідньої 

держави намагався нівелювати ратний подвиг 

мільйонів українців у роки Другої світової 

війни, а вже потім було вторгнення… Ук-

раїнців намагалися й намагаються ділити 

зовнішні вороги, внутрішні чвари та неда-

лекоглядність тощо. Терени за Збручем пере-

бували під різними державними утвореннями 

та етнічними домінантами. Усе це не могло 

не позначитися на самоідентифікації частини 

етнографічних груп, приналежних до нашого 

народу. Особливим різноманіттям і певною 

територіальною строкатістю визначаються 

русини, які себе можуть ідентифікувати з 

лемками, українцями, словаками та поляками. 

Така ситуація зумовлена низкою історичних 

колізій. Непроста доля одного із представни-

ків цієї етнографічної групи уродженця, Ново-

сондецького повіту Дмитра Віслоцького, є 

тому підтвердженням. 

У джерелознавчій розвідці доктора істо-

ричних наук, відомого дослідника, ад’юнкта 

кафедри історії Східної Європи з Ягеллон-

ського університету Ярослава Мокляка на 

прикладі Дмитра Віслоцького прослідковується 

доля мешканців Карпатського регіону в місці 

автохтонного проживання українців, поляків 

та словаків. Разом з Іваном Русенком вида-

вав Дмитро Віслоцький у 1911 році у Львові, 

а згодом у Новому Сончі та Горлицях газету 

«Лемко». У 1917 році Дмитра за звинувачен-

ням у шпигунській діяльності на користь Ро-

сії було засуджено до смертної кари, заміне-

ної на довічне ув’язнення. У 1918 році після 

поразки Австро-Угорщини в Першій світовій 

війні був причетний до діяльності Лемків-

ської республіки у Флоринці й Карпато-

руської Народної Республіки в Жешові. Уже 

у травні 1919 року був одним із творців 

Центральної руської ради в Ужгороді та 

займався журналістською діяльністю.  

З 1922 року в Канаді розпочався його 

американський етап життя. Перебравшись до 

США Д. Віслоцький у 1930–1938 роках вида-

вав «Карпаторусский календар Ваня Гунянки». 

Сталінський режим вчинивши злочин голо-

домору в Україні організував у 1934 р. про-

пагандистську подорож письменників та 

журналістів із Західної Європи та США до 

СРСР. Серед них був і Д. Віслоцький. У 1939 р. 

співпрацював із Карпаторуським Американ-

ським Центром. Підпавши під пропагандист-

ські кліше кремлівських пропагандистів, він 

почав марити ідеєю повернення до СРСР. 

Був палким прихильником теорії окремішності 

русинів, а не їхньої тотожності з українським 

народом. Адептом цієї концепції є керівник 

кафедри українознавства університету Торонто 

П. Р. Магочий. Після Другої світової війни 

Д. Віслоцький осів в Ужгороді. Уже на схилі 

літ в емігрантських газетах Нового Йорку, 

Філадельфії та Торонто він опублікував стат-

тю «Що треба знати лемкам в Америці», де 

кардинально переглянув свої попередні по-

гляди. Помер у 1968 р. у Львові.  

Виконавши своє дослідження в рамках до-

слідницької Програми національного розвит-

ку гуманістики краківський дослідник про-

понує науковому загалу новий матеріал для 

розуміння складних процесів націо- та дер-

жавотворення.
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ДЕПОРТАЦІЇ: ПОГЛЯД ЧЕРЕЗ СТОЛІТТЯ 
 

Рецензія на колективну тритомну монографію: 

Макар Ю. Від депортації до депортації. Суспільно-політичне життя холмсько-підляських українців 

(1915–1947). Дослідження. Спогади. Документи / Юрій Макар, Михайло Горний, Віталій Макар, 

Анатолій Салюк. – Чернівці : Букрек, 2011–2015. 

Том 1. – Чернівці : Букрек, 2011. – 880 с. 

Том 2. – Чернівці : Букрек, 2014. – 900 с. 

Том 3. – Чернівці : Букрек, 2015. – 960 с. 

 

 

Упродовж 2011–2015 рр. вийшов у світ 

тритомник «Від депортації до депортації. 

Суспільно-політичне життя холмсько-підлясь-

ких українців (1915–1947) колективу дослідни-

ків – Ю. І. Макара, М. М. Горного, В. Ю. Ма-

кара, А. І. Салюка, що нараховує 2 740 сто-

рінок. На основі матеріалів, зібраних в архівах 

України, Польщі та Канади, а також опублі-

кованих документів і значної історіографіч-

ної бази автори виклали своє бачення долі 

українців Холмщини та Південного Підляшшя 

під час їх вивезення на територію Російської 

імперії в роки Першої світової війни; пока-

зали трагічні події Другої світової війни 

(евакуацію на підставі угоди від 9 вересня 

1944 р. до УРСР) і висвітлили ганебну акцію 

«Вісла» – депортації в межах повоєнної Польщі. 

Видання було здійснено за допомогою 

МПП ВКФ ГЕЛІКОН, а також за підтримки 

Меморіяльного фонду імені Теодоти та Івана 

Климів, Вічного фонду Целестина й Ірини 

Суховерських і Меморіяльного фонду імені 

Марусі Онищук та Іванка Харука з Канад-

ського інституту українських студій в Альберт-

ському університеті. 

Актуальність видання не викликає сумніву, 

адже в період становлення України як демо-

кратичної та правової держави існує необхід-

ність вивчення тих сторінок української істо-

рії, що протягом тривалого часу невиправ-

дано й незаслужено замовчувались або не 

були достатньо висвітлені внаслідок ідеоло-

гічної заангажованості, кон’юнктурних мір-

кувань, подавались протягом тривалого часу 

у сфальсифікованому вигляді. 

Аналіз документальних архівних матеріалів, 

які вперше було введено до наукового обігу, 

дав можливість авторам дійти висновку, що 

репресивні (депортаційні) заходи служили 

незмінним атрибутом імперської й тоталітар-

ної систем, неодмінною умовою їхнього функ-

ціонування. 

Історія українсько-польських відносин у 

ХХ ст. насичена подіями, що мають неодно-

значне трактування в працях вітчизняних і 

зарубіжних істориків та потребують об’єк-

тивного наукового дослідження. Особливо 

це стосується польсько-українських відносин 

на під час Першої світової війни та в 40-х рр. 

ХХ ст. Неповна й розпорошена джерельна 

база, наявність значних ідеологічних штампів 

в історіографії як України, так і Польщі, що 

пов’язано з їхніми колишніми комуністич-

ними режимами, не дозволяли об’єктивно 

дослідити питання депортації українців і 

поляків. У цьому контексті вивчення теми 

депортацій має першочергове значення для 

сучасних українсько-польських відносин. Нау-

кове дослідження зазначеного періоду від-

носин двох народів припинить маніпуляцію 

історичними фактами суспільно-політичного 

явища, що й досі підтримує в поляків та ук-

раїнців ідеологічні міфи й стереотипи, наса-

джені в часи тоталітаризму. 

Питання депортації українського населення 

є невід’ємною, проте до сьогодні не вивче-

ною ланкою новітньої світової історії. Запро-
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поноване дослідження забезпечує послідовні 

й цілісні зв’язки між подіями, що мали місце 

до, під час і після Другої світової війни на 

теренах України та Польщі. 

Ще до закінчення Другої світової війни 

9 вересня 1944 р. в Любліні було укладено 

угоду між ПКНВ (тимчасовим урядом) та РНК 

УРСР, що передбачала депортацію українців 

із території Польщі в УРСР і поляків з УРСР 

у Польщу. Вона була результатом збігу інте-

ресів як ПКНВ, що були зацікавлені в депор-

тації українців (розглядалася як засіб вирі-

шення проблем стабілізації держави й пере-

творення її в мононаціональну країну), так і 

уряду СРСР, який шляхом депортації плану-

вав «закрити» українське питання в Польщі 

та ліквідувати один із найбільших осередків 

українського визвольного руху. 

Державний кордон, який було встановлено 

по «лінії Керзона» з невеликими відступами 

від неї на користь Польщі, що декларувалося 

в «попередньому» (таємному) радянсько-

польському договорі від 26 липня 1944 р., не 

відповідав ні пропагованому Кремлем етніч-

ному принципу вирішення прикордонних су-

перечностей, ні задуманій польською комуніс-

тичною владою ідеї відбудови Польщі як 

мононаціональної держави. Із переселенням 

українців погоджувалися уряди США та Ве-

ликобританії. В їхніх інтересах було зберегти 

Польщу як зону свого впливу. Депортації ста-

ли лише побічним ефектом складної геополі-

тичної гри найбільших світових держав. 

21 травня 1997 р. було підписано Спільну 

заяву Президента України і Президента Рес-

публіки Польща «До порозуміння і єднання». 

Так було юридично закріплено реальний стан 

справ у відносинах двох сусідніх народів. Чи 

не вперше в історії українсько-польських кон-

тактів Спільна заява не фіксувала перемогу 

чи поразку однієї зі сторін, а відображала 

ідею єднання. Тільки взаємоповага, взаємо-

розуміння і взаємна толерантність дадуть двом 

народам змогу вийти на шлях рівноправного 

співробітництва. Тому наукове розв’язання 

всіх наболілих проблем є ключем до подаль-

ших дружніх відносин наших народів. 

У вказаному контексті тритомник «Від 

депортації до депортації» є першою сучас-

ною найповнішою комплексною працею, що 

висвітлює проблеми депортації українського 

населення й допомагає у висвітленні об’єк-

тивних сторінок історії України та Польщі. 

Специфікою дослідження є те, що для го-

лови авторського колективу Юрія Макара 

видання тритомника «Від депортації до де-

портації» – це справа честі, бо сам Юрій Іва-

нович походить із родини репресованих і 

депортованих. 

Три томи чітко розділені на «Дослідження», 

«Документи» і «Спогади». Тому рецензовану 

працю можна вважати археографічним здо-

бутком, де показ механізму депортацій ілю-

струється матеріалами, спогадами, переважну 

кількість яких введено до наукового обігу 

вперше. Використання архівів різних країн 

та спогадів сучасників подій дали змогу спів-

ставити різні документи зі свідченнями тих, 

хто й досі пам’ятає ці трагічні події як сто-

рінки свого життя. 

Однак робота має деякі недоліки: наявні 

певні неточності фактичного характеру в прі-

звищах депортованих та стилістичні огріхи. 

Дещо утруднює сприйняття матеріалу дубляж 

різними мовами, можливо, матеріал росій-

ською, польською, англійською та німецькою 

мовами слід було б подати в кінці тексту, а 

не на його початку. 

Проте вказані недоліки не впливають на 

загальне позитивне враження від монографії 

«Від депортації до депортації», яка є важливим 

внеском у дослідження історії України та 

Польщі. Книга буде корисною для виклада-

чів, студентів, науковців, а також широкого 

загалу громадськості. Не менш важливим є 

історико-політичне значення публікації, про 

що справедливо зазначають її автори: «… обо-

пільним завданням науковців України та 

Польщі є віднайдення оцінки нашої спільної 

минувшини таким чином, щоб вона вибудо-

вувалася на взаємній повазі до понесених з 

обох сторін жертв»
3
. 

                                                 
3
 Макар Ю. Від депортації до депортації. Сус-

пільно-політичне життя холмсько-підляських україн-

ців (1915–1947). Дослідження. Спогади. Документи / 

Юрій Макар, Михайло Горний, Віталій Макар, Анато-

лій Салюк. – Том 1. – Чернівці : Букрек, 2011. – С. 48. 
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ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ 

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. –  

T. V. – Słupsk – Zelona Góra – Svidnik, 2015. – 878 s. 

 

 

У ході формування в ХХ столітті сучас-

них кордонів Республіки Польща, Словаччини 

й Угорщини частина теренів, на яких прожи-

вали або продовжують проживати представ-

ники етнографічних груп українців, залиши-

лися поза межами України. В умовах тоталі-

тарних прокремлівських режимів у цих країнах 

було взято курс на асиміляцію титульною 

нацією лемків, бойків та русинів. Цій меті 

сприяли переселення, переслідування, дискри-

мінаційна мовна політика, нав’язування хибних 

ментальних і духовних ознак та орієнтирів тощо.  

Демократичні процеси, що стали можли-

вими після звільнення з-під щільної москов-

ської опіки, та прагнення зазначених країн 

стати повноправними членами Європейського 

Союзу зробили можливими значні зміни в 

законодавстві та повсякденній практиці офі-

ційних структур. Приходить усвідомлення, 

що національні та етнічні меншини – не про-

блема, а надбання. Водночас існує певна інер-

ція мислення простих обивателів, окрім того, 

певні політичні сили в самих країнах (тепер 

уже членах ЄС), ворожі підривні центри із 

закордону намагаються розіграти «карту» 

меншин. Така ситуація спрямована і проти 

держави Україна. Адже різного роду політи-

кани й псевдонауковці намагаються проти-

ставити бойків, лемків та русинів українцям – 

виплекати четверту Русь.  

Влітку 2013 року в невеличкому словаць-

кому містечку Свидник відбулася чергова 

міжнародна наукова конференція «Лемки, 

бойки, русини – історія, сучасність, культура 

матеріальна і духовна». Конференція мала 

значний успіх. У її роботі, окрім словацьких 

науковців, узяли участь учені з Польщі, Ук-

раїни, США, Канади, Сербії, Італії. Принагідно 

зазначимо, що наступна такого роду конфе-

ренція пройде в місті Слупськ на теренах 

Республіки Польща у вересні 2015 року.  

Результатом роботи конференції у Свид-

нику став довгоочікуваний п’ятий том мате-

ріалів. Це ретельно підготовлене видання стало 

результатом співпраці Поморської академії в 

Слупську, Зеленогурського університету та 

Музею української культури у Свиднику, що 

є філією Словацького національного музею. 

Публікація споряджена змістом, вступом, де 

польською та англійською мовами (чомусь 

відсутня україномовна версія) читач може 

дізнатися, як виникла 2006 року сама ідея 

подібного роду збірників та проведення кон-

ференцій. Ініціатива належала працівникам 

Інституту політології Зеленогурського універ-

ситету. Основний зміст збірника розділено 

на два розділи: «Історія і сучасність», «Куль-

тура матеріальна і духовна». Інформацію про 

авторів можемо почерпнути з упорядкованого 

переліку. Рецензентами п’ятого тому стали 

викладачі Чернівецького національного універ-

ситету імені Ю. Федьковича: д-р іст. наук, 

професор Ю. І. Макар та канд. політ. наук, 

доцент В. Ю. Макар.  

Автори представили широку палітру сю-

жетів із минувшини та сьогодення лемків, 

бойків і русинів як на своїх історичних зем-

лях, так і далеко за їх межами.  

 
Дата надходження статті до редколегії 03.09.2015 
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ЧОМУ ПОТРІБЕН РОСІЯНАМ МАВЗОЛЕЙ ВОЖДЯ?
4
 

 

 

Нещодавно
4
 під час інтерв’ю регіональному 

кореспонденту польського радіо я мало не 

довів його до «гикавки», шокувавши своїм 

висловлюванням. Я сказав: мрію і навіть пе-

реконаний, що після завершення триваючої 

поки що тільки на українських теренах Третьої 

світової війни українець на залишках мавзо-

лею напише: «Руинами Кремля удовлетворен!» 

Для того, щоб польські брати не вважали, 

що перед інтерв’ю український професор 

«трохи забив голову» об кант дверей, дове-

лося зробити деякий історичний екскурс.  

Аргумент перший. Існує думка (вона до-

статньо поширена в нас), що не потрібно 

«нищити» символи попередньої епохи. Істо-

рію не переробити (хіба що переписати, тим 

паче, що її писали не ми, і вона наскрізь 

брехлива), тому-то й продовжували стояти в 

нас Леніни, Орджонікідзе, Косіори та їм по-

дібні, а найбільш завзяті «товарищи» при-

мудрилися ще й поставити нових Сталіних, 

Катерин, Потьомкіних та інших катів нашого 

народу. Фаховий історик знає, що римські 

імператори винищували скульптури своїх 

попередників і натомість ставили свої. Оче-

видно, тому майже не збереглися закарбо-

вані в карарському мармурі їхні «фізії», а 

естети мають можливість любуватися фігурами 

Давида, Аполлона, Дискобола та інших 

м’язистих представників тих далеких епох. 

Не менш цікавими для сучасників є мате-

ріальні пам’ятки античності (Колізей тощо), 

що в напівзруйнованому вигляді дійшли до 

нас. Так ставити чи не ставити, руйнувати чи 

зберігати? Може, камінь усе стерпить?  

Аргумент другий. Невже Москва така не-

здоланна? Ні! Пригадайте… Після того як 

династія Рюриковичів наказала «довго жити» 

                                                 
4
 Уточнено й доповнено 24.02.2015 

(царевич Димитрій так грався ножем, що 

«сам заколов себе»), на московський престол 

примірився представник далекої бокової її 

гілки – королевич Владислав. Він розташу-

вався в таборі в Тушино… І, нарешті, домча-

ли на підмогу запорожці на чолі із Сагайдач-

ним. Одним махом переметнулися через стіни 

Кремля і впустили поляків. Ото погуляли… 

Пригадаймо й тупуватого Наполеона, що 

після розгрому росіян у битві при Бородіно 

три доби вдивлявся в обриси Москви в очі-

куванні символічних ключів від неї. Доче-

кався, поки все вигоріло, і тільки тоді вступив 

у спустошене місто… До речі, росіяни 

люблять Бонапарта, адже з тими, хто дав їм у 

«пику», вони рахуються… 

Аргумент третій. Свого часу більшовики 

під лозунгом: «Весь мир насилья мы разру-

шим! Кто был никем – тот станет всем!» 

гепнули об землю все, що нагадувало їм про 

династію Романових. Попутно пройшлися 

будівлями храмів, а вже потім взялися за 

населення. Хоча ні, населення вони звели 

лобами одне проти одного ще з перших днів 

свого правління. Характерно, що, скидаючи 

пам’ятники, вони не руйнували постаменти. 

Адже згодом на них ставили своїх ідолів. Так, 

у Херсоні князь «П» поступився місцем Карлі 

Марлі (К. Марксу). Правда, коли в перші 

роки незалежності той відправився «на рес-

таврацію», то з третьої спроби Вові Сальдо 

(тодішньому меру-регіоналу) і «содовари-

щам» (свої «нетлінні» імена вони не забули 

нашкрябати на постаменті) вдалося втулити 

туди відродженого з попелу князя. Мовляв, 

знай наших! Тут доречно задатися питанням: 

«Чи потрібно нам знати і пам’ятати про 

минуле?» Звичайно так! А, чи потрібно ви-

трушувати з нафталіну і ставити як нагаду-
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вання страшних «привидів» минулого? Оче-

видно, якщо ми (чи наші вчорашні або тепе-

рішні поводирі) бажаємо щоденно нагадувати 

собі, що ми «моголи»… «моголи» – то так! 

Тому й зіп’ялися на ноги в Херсоні – князь, а 

в Одесі – його повелителька і подружка по 

«постільних» втіхах. Відповідно, напрошується 

висновок, що там, де не все в порядку в 

наших головах, там стоять німі нагадування 

про наш діагноз… 

Кажуть, що найкращий лікар – час. Додам 

від себе: і події, що наповнюють його. Мені 

й не вірилося, що стану свідком того, як 

херсонці гепнуть об землю вождя та його 

«Іскру». Спасибі «москалям» – допомогли 

прозріти городянам (громадянам). Ще в кож-

ного в пам’яті як зовсім недавно «інтелек-

туали» з параноїдальною настирливістю но-

силися з проблемою, яку б то придумати 

«національну ідею», щоб усі українці ухопи-

лися за неї і дружніми колонами понеслися 

вперед до світлого майбутнього. «Москов-

ський цар» на ймення Путлер, допоміг сфор-

мулювати нам її: «Не пхайтеся до нас зі 

своєю імперією, бо в нас є Україна – вона в 

нас одна-єдина, на всіх одна-єдина!» Зви-

чайно, знайдуться (і вже знайшлися) ті, кому 

з нами не по дорозі. Тут немає нічого тра-

гічного – відвертим ворогам (кривавим м’яс-

никам) – в’язниця або куля на полі бою, а 

решті скинемося на дорогу («чемодан – вок-

зал – Россия»). Хай «дядя Вова» будує з 

ними «русссский мир» в  – благо є в 

розпорядженні величезні неосвоєні терени 

федерації. Українцям нікуди подітися неза-

лежно від національної приналежності – це 

наша рідна з діда-прадіда земля. 

По-четверте. Імперія зла (як би вона не 

називалася офіційно) стала винуватцем трьох 

світових воєн. Очевидно, настав той час, 

коли за скалічені долі й тіла необхідно 

відповісти – заплатити людству по рахунках. 

Окрім того, є логіка історичного процесу. 

Перша світова війна мала своїм наслідком 

крах Прусської, Австро-Угорської, Османської 

та Російської імперій. Наслідком Другої сві-

тової війни став початок розвалу колоніаль-

ної системи (Китай, Індія і так далі). Розвал 

радянської імперії не позбавив молоді неза-

лежні держави й навіть країни колишнього 

соціалістичного табору від колоніальної залеж-

ності з боку Росії, очолюваної кремлівськими 

злобними карликами. Що характерно, нащадки 

Священної Римської імперії, Візантії, Осман-

ської, Австро-Угорської імперій і навіть роз-

плющеного Третього Рейху, позбувшись імпер-

ських комплексів, торують свій гідний шлях 

на полі світової історії. 

Очевидно, долею було накреслено Україні 

стати ареною де вершилися всі фундамент-

тальні зрушення під час світових катаклізмів 

ХХ і ХХІ століть. Та непомірно висока ціна, 

яку платив і продовжує платити наш народ 

за світовий цивілізаційний поступ, дає мені 

підставу мріяти і навіть стверджувати: украї-

нець «допоможе» задурманеному російському 

народу позбутися привидів минулого й по-

глянути на світ не через екран путінського 

зомбоящика. Адже «ми єсть народ, якого 

правди сила ніким звойована ще не була!» 

Слава Україні! 

Є. Сінкевич 

24.02.2015  

 

 

«Любов к Отчизні де героїнь 

Там сила вража не устоїть 

Там дух сильніший од гармат»  

 

Доброго дня, дорогий Микола Іванович! 

Направляючи на твоє прохання письмову 

інформацію стосовно моєї «волонтерської» 

діяльності, а також про те, що мене на це 

«сподвигло», хочу зробити декілька пояснень. 

Я не вважаю себе волонтером і не реєс-

труюся як такий. Звичайно, я намагаюся не 

бути невдячною «свинею», тому без вагань 

прийняв вручену керівництвом в/ч 1495 ме-

даль № 0078 «За гідність та патріотизм». Мати 

статус волонтера – не на часі у зв’язку з 

прийняттям ще попередньою Верховною Ра-

дою (зрадою) закону, яким волонтерів при-

рівняли до учасників АТО. Я ще тоді писав, 

що не всі справжні учасники АТО в кінцевому 
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результаті отримають такий статус. Однак 

(як у випадку з чорнобильцями) будемо мати 

тисячі таких учасників, що отримають статус 

під личиною волонтерського руху. Такі при-

клади ми з тобою вже можемо навести. У 

моєму розумінні претендувати на статус мо-

жуть тільки ті волонтери, що зазнали пора-

нень у зоні бойових дій, або сім’ї тих, хто 

там загинув. Крапка! 

Як правило, історики після відповідних 

подій здійснюють їх аналіз і дають певні ви-

значення чи роблять узагальнення. Ти знаєш, 

що ще в березні минулого року події, пов’язані 

зі вторгненням до Криму я кваліфікував як 

початок Третьої світової війни, яка триватиме 

ще довго. На жаль, третя поспіль світова за-

вірюха знову розгортається на наших україн-

ських теренах. Усі ці катаклізми планувалися 

в ключовому центрі зла – Московії. Спро-

гнозувати третій «надрив» було нескладно – 

ще в день підписання Будапештського мемо-

рандуму. Упродовж свого життя я не раз мав 

можливість переконатися (може мені так не 

щастило?), що хлібосольні (водконаливаючі) 

росіяни на теренах федерації – це злобний, 

людиноненависницький народ (не важливо 

хто це: п’яненький тракторист із російської 

глибинки чи з виду інтелігентний професор). 

Цей «популіс» ненавидить українців тому, 

що вони «хохли», не тих обирають і не туди 

йдуть; ненавидить поляків тому, що вони 

«пшеки», не тих підтримують та ще їх Вла-

дислав посмів за допомогою упосліджених 

«хохлів» вдертися до Кремля; ненавидить 

американців тому, що вони «імперіалісти» і 

так далі. Шовіністичне нутро російського 

ватника (за рідкісним винятком зацькованої 

опозиції) бачить навколо виключно ворогів 

на кордонах. Вони вважають, що краще знають, 

як ми маємо жити. У силу нездатності (про-

дажності?) українського політичного істебліш-

менту перейматися долею власного народу 

(холуї звикли служити Мокві та дбати про 

власні інтереси) для мене не було (і не є) пи-

танням вибору, із ким я.  

Я звик працювати в команді, але чомусь 

достатньо часто (можливо, настільки невправ-

ний) не здатен «іти в ногу» з керівництвом. 

Тому замість того, аби «притиснути вушка 

до підлоги», я постійно критикував режим 

Януковича і не тільки. Ти, Миколо, не гірше 

за мене знаєш, що в Україні збереглася (при-

наймні зберігалася) стара КГБешницька схема 

збирання інформації – у кожній студентській 

групі (і не тільки) є, як мінімум, один «стукач». 

При цьому за аналогічною схемою працю-

вала (працює?) і міліція. Тому мої «не зовсім 

приємні висловлювання» та прогнози, думаю, 

дійшли до тих, кому потрібно. Ти в курсі, що 

28 листопада 2013 року «мужичок коса сажень 

в плечах» із припасеною цеглиною обабіч 

місця моєї роботи вже чекав мене, аби приві-

татися. У райвідділі в черговий раз переко-

нався, що ми маємо справу не із захисниками 

правопорядку, а з психологічно залежними 

від пропаганди сусідів людьми, які (як і в 

2004 році) вірять, що всі, хто за демократію – 

перебувають на утриманні США. Події на 

Майдані зайвий раз показали, із ким «менти» 

(принаймні, їхня більшість). Я через своїх 

друзів-науковців у Києві (Д. Буріма і О. Мав-

ріна) намагався регулярно підтримувати ма-

теріально протестувальників. Так склалося, 

що 18 січня 2014 року пізно ввечері був де-

кілька годин на Майдані. Перед тим бачив, 

як до Києва стягуються чергові підрозділи 

внутрішніх військ. Ти, очевидно, пам’ятаєш, 

що на Водохрещу влада почала активно по-

ливати народ водою і причащати пластико-

вими кулями з болтами – розпочали розгін 

Майдану. У січні, напередодні тих подій, я 

отримав інформацію від одного зі студентів, 

що потягами (зокрема, Москва – Миколаїв) 

до Миколаєва і Херсона прибувають спецна-

зівці РФ, а під прикриттям СБУ ввозиться 

зброя і вибухівка. Прибулі особи розміщу-

валися на приналежних російському капіталу 

заводах або готелях (без вивіски), винаймали 

квартири навпроти військових частин тощо. 

Вони згодом координували дії «тітушок» і 

комуністичних «бабушок» під час штурму 

адміністрацій чи розгону місцевих Майданів, 

організовували блокаду військових частин, 

погрожували активістам. 
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Розстріл Майдану я сприйняв як особисту 

трагедію і відчував певну вину перед загиб-

лими. Мені видавалося, що моя пасивність 

на місцевому рівні зумовила такий плин по-

дій. Можливо, тому, коли ще всі чЛеніни 

продовжували стояти на площах наших міст 

і скверів (Ленінопад розпочався через декілька 

днів), я марно намагався переконати нашого 

ректора «тихо-мирно» демонтувати у вихідні 

дні це опудало на внутрішньому дворі універ-

ситету. Маючи досвід (1988 року) перейме-

нування Харківського державного універси-

тету імені О. Горького на В. Каразіна та пе-

рейменування університетських аудиторій, я 

марно намагався провести ампутацію Ілліча на 

теренах університету. Зчинився балаган і не 

більше.  

Тому коли розпочалося вторгнення в Крим, 

яке я на перших порах назвав «дивною вій-

ною», зважаючи на поведінку київської влади, 

зрозумів, що маю розраховувати перш за все 

на себе. Надіславши чималі суми із власних 

заощаджень на рахунки д-ра іст. наук Данила 

Яневського (йому я довіряю, він відкрив 

картку в Приватбанку для генерала Лопати, 

який, безсумнівно, порядна людина) та на інші 

рахунки, я второпав, що маю діяти більш ак-

тивно. Щоб мої близькі мене не відрадили, 

нікому нічого не казав – спакував своє авто і 

поїхав на Крим.  

Від села Тарасівка до Армянська не зустрів 

жодного автомобіля в обох напрямках. Було 

трохи моторошно (адже знав про російських 

диверсантів і не виключав їхньої появи на 

дорозі). На адміністративному кордоні Херсон-

ської області побачив наших військових, які 

нашвидкуруч розгортали табір. Одне з авто 

було з миколаївською реєстрацією (решта – 

військова техніка). Моя поява викликала на-

стороженість. Для контактів зі мною напра-

вили, як згодом виявилося, майора Богдана 

Валерійовича С. Розвантаживши свій автомо-

біль (намети, спальники, карімати, продукти), 

я з’ясував, що ще конче необхідне військовим. 

Наступного дня все було придбано й достав-

лено. Тільки тоді розповів близьким, де про-

падав і чому очікувати придбання запланова-

них сім’єю речей у поточному місяці не слід.  

Із другої половини березня шляхом роз-

силки електронною поштою звернення кинув 

клич усім знайомим в Україні та поза її ме-

жами допомогти в придбанні необхідного 

спорядження нашим військовим. І тепер не 

про все побачене й почуте можу розповісти. 

Я оперативно збирав (як правило, упродовж 

тижня) кошти і на ринку або через Інтернет 

(на це йшов ще тиждень) закуповував усе не-

обхідне. У напрямку Криму здійснив упродовж 

року 7 поїздок. Решта поставок здійснювалася 

адресно через військову комендатуру Мико-

лаївського гарнізону або Нову пошту (на Хар-

ків чи Краматорськ). Обов’язково фотграфував 

придбані речі, чеки, робив письмовий фінан-

совий звіт і фото військових із переданим 

придбанням (або військові самі мені надси-

лали такі фото). Відзвітувавшись за придбання, 

займався подальшим збором коштів. Знаю, 

що світові війни не закінчуються через пару 

місяців і навіть років. На жаль, не додумався 

робити зведену таблицю зібраних коштів і 

витрат. Орієнтовно мною зібрано і, відповідно, 

витрачено за рік близько 80 тис. гривень. 

Серед найбільш знакових придбань: намети, 

спальники, бінокль, оптичні приціли, коліма-

торні приціли, тактичні ліхтарі (понад деся-

ток), тактичні рукавички, тактичні окуляри, 

тактичні маски, дві бензопили, два акумуля-

тори, літній душ, сокира, 17 пар черевиків, 

підсумки для гранат, маскувальні комбінезони 

й маски, медикаменти; Celox (спасибі поль-

ським друзям – придбано на 2 тис. доларів; 

за цей препарат міг загриміти до в’язниці за 

контрабанду, як повертався втретє з Польщі, 

на мене вже чекали, але препарату при мені 

не було). Ведучи мову про вищезазначені ви-

трати, я не маю на увазі кошти, зібрані 

колективом університету та студентами на 

ремонт двох БТРів морських котиків з Оча-

кова (маю подякувати ректору Л. Клименку, 

що підтримав мою та професора Горлачука 

ініціативу), а також кошти, спрямовані на 

підтримку підрозділу викладача Дніпропет-

ровського національного університету Репана 

(я навіть не знаю імені цієї мужньої людини – 

його було поранено, ми відгукнулися на за-
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клик професора О. Нікєлєва і допомогли 

коштами в придбанні тепловізора). Надали 

ми також допомогу (4 тис. гривень) на ліку-

вання в Миколаївському госпіталі МВС 

важкопораненому в зоні АТО міліціонеру з 

Нової Одеси (принагідно добрим словом 

згадую О. Ляховець і В. Горлачука).  

Миколо! Події минулого року були черго-

вою перевіркою мене «на вшивість» (по-

передню проходив у 2004 році, наслідком 

якої є моє перебування на роботі не в Хер-

соні, а в Миколаєві – може, зараз теж по-

трібно буде пакувати валізу?). На жаль, це 

випробування (у моїй системі координат) не 

пройшли деякі «друзі» та «колеги». Шкода! 

Тут, як ти розумієш, справа не в надісланих 

сумах. У людей різні матеріальні можливості, 

сімейні обставини, рівень самопожертви… Є 

конкретні колеги, які регулярно надсилають 

значні й далеко не зайві для них суми. Для 

мене і нас факт надсилання 10 чи 50 гривень 

не менш значущий. Адже ця людина – по 

наш бік барикади. Важливим є і сам факт мо-

ральної підтримки чи інформація про участь 

або розгортання аналогічної діяльності в себе 

в регіоні. Знаю про твою таку діяльність. На 

Сході, Заході, Півдні та Півночі ми не одні – 

нас легіони. Цей іспит пройшла більшість 

мого інтелектуального оточення в широкому 

розумінні цього слова. Окрім українців, яким 

я щоразу публічно дякував у поширених зві-

тах, маю ще раз вклонитися Н. Мерфі (США); 

Р. Дрозду, А. Гоцловському, Р. Жереліку, 

Б. Гальчаку, С. Стемпеню, Я. Мокляку, М. Буй-

ко та іншим колегам (Республіка Польща)…  

«Республика Новороссссия» з її «руссссским 

миром», про які так довго віщував Путлер, 

не відбулася. У цьому внесок, Миколо, наш 

із тобою і таких, як ми, небайдужих до нашої 

держави людей. «Хоть и не красавица, но 

она мне нравится». Слава Україні! 

09.03.2015 

 

Відкритий лист моєму правдивому това-

ришу д-ру іст. наук, професору Миколі Івано-

вичу Михайлуці  

PS. Час від часу в мене деякі «граждане» 

допитуються: «Чи не збираюся, зважаючи 

на ситуацію, «звалити» на ПМЖ до Польщі?» 

Відповідаю: «Після України не знаю кращої 

країни, ніж Польща. Але «кивати п’ятами» 

в тому напрямку не планую. Не дождетесь 

товарищи». 

 

*  *  * 

 

Велике ДЯКУЮ тобі, ДРУЖЕ, і за те, що 

Ти робиш, і за Твою ПОЗИЦІЮ! Дякую, що 

ця сповідь (хоч і, зрозуміло, в урізаному 

варіанті) на майбутнє стане історичним дже-

релом, яке, як і інші факти допомоги чесних 

українців фронтові в ім’я Волі України та її 

права на вільний вибір, на право бути євро-

пейською нацією (хоча в мене ніколи не 

було сумніву, що здавна ми такими й були!), 

увійде в мій архів і буде задіяна в історіо-

писанні сучасних подій, волелюбної боротьби 

українців у підступній війні, нав’язаній путін-

ською Росією. Дякую тобі за дозвіл на опри-

люднення деяких матеріалів цього листа. Не 

переживай, усе буде дуже коректно! Обнімаю, 

хай тобі твій труд повернеться Добром і 

Здоров’ям! Наснаги тобі. 

З повагою, М. Михайлуца. 

 

*  *  * 

 

Дорогий Миколо! 

Я вже давно втратив страх. Тому можеш у 

повній мірі використовувати текст так, як 

вважаєш за потрібне. Є. С. 

 

*  *  * 

 

Шановні розпорядники сайту Yandex.ua! 

Прочитав серед ваших новин, що на сто-

годні йде прощання з Бузиною. Я зараз за-

плачу! Невже цей «засранець», що денно й 

ночно паплюжив Україну, більше вартий, 

ніж ті тисячі героїв, з якими прощалися й 

прощаються рідні та друзі, просто свідомі 

громадяни нашої країни? Давайте щодня й 

щогодини писати й про них. Вони віддали 
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життя в тому числі й за Вас, щоб Вам 

солодко жилося. Є. Сінкевич. 

19.04.2015 

 

*  *  * 

 

Шановна адміністраціє сайту «МЕТА»! 

Серед Ваших новин прочитав інформацію 

про передачу ЛНР українській стороні тіл 

загиблих під Дебальцевим українських воїнів. 

Я не зовсім зрозумів, про які такі ЛНР і ДНР 

у Вас постійно йдеться? Я не знаю таких 

утворень. Чув про Лугандон, де тимчасово 

правлять російські фашисти і всіляка наво-

лоч. Чи Ви відпрацьовуєте кремлівську «по-

хльобку», привчаючи українців до думки про 

можливість існування ЛНР і ДНР? 

19.04.2015 

 

 

Шановний Євгене! 

Дякуємо Вам за небайдуже ставлення до 

роботи нашого сервісу. Наш проект Мета-

Новини – це агрегатор новин. Ми не пишемо 

статті самі, ми лише розміщуємо посилання 

та невеликі анотації новинних статей, опуб-

лікованих нашими партнерами. На жаль, 

навіть із перевірених джерел іноді надходять 

досить дивні, неперевірені й навіть відверто 

неправдиві статті. Ми намагаємося, зі свого 

боку, виключати подібне, але встежити абсо-

лютно за всіма не в змозі. 

Будемо вдячні за вказівку на конкретні 

статті. Дякуємо. 

 

*  *  * 

 

Дорогі колеги! 

Більше ніж півроку не викладав своїх роз-

думів. Справа не в депресії чи розчаруванні… 

Усе очікувано. Очільники, вскочивши на під-

ніжку «майданівського бульдозера», що стрім-

ко мчить по Хрещатику – Грушевського – 

Банковій – Інститутській, діють прогнозовано, 

адже в теперішньої «опозиції» на «опози-

цію» вчорашню, очевидно, щось припасено! 

Тому й дають дременути Собачникам, Клюк-

нутим та їм подібним. В’язниці припасені 

для вчорашніх революціонерів, адже рево-

люція має ковтнути своїх «чад», тим паче, 

коли вони поводяться негідно. Що в сухому 

залишку залишається масам, які не хочуть 

жити по-старому? Зеленка (спасибі регіоналам 

навчили), свиняча кров (о, це новий тренд), 

сміттєві баки, Мукачево, бульдозери в Одесі 

чи пропускні пункти на Херсонщині?.. Щось 

не видно оперативності генпрокуратури. І досі 

не пред’явлено підозри президенту-втікачу 

за порушення Конституції, коли підписав про-

довження оренди ЧФ федерації в Сева-

стополі, а також депутатам кнопкодавам, що 

парафували цю угоду. Ой, щось таке неприс-

тойне на язик мені проситься… 

22.09.2015 
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Богун Л. В. 
Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, м. Черкаси, Україна 

 

 

РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ КЕРІВНИКІВ В ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ 

ТА РОЗВИТКУ НАЙМОЛОДШОГО ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОГО 

ЗАКЛАДУ В УКРАЇНІ 
 

 
У статті розглянуто роль керівників в історії навчального закладу в період засну-

вання і на основних етапах становлення. Висвітлено роль очільників у підготовці спе-

ціалістів пожежної справи, формування висококваліфікованих фахівців, які здатні якісно 

виконувати поставлені перед ними завдання, функції та обов’язки. 

Уперше в цій статті розкривається основна діяльність керівників навчального за-

кладу пожежно-технічного профілю – створення матеріально-технічної і навчальної бази, 

системи управління, яка дозволяла забезпечувати підготовку спеціалістів. Статтю 

присвячено ролі керівника в процесі управління навчальним закладом, який є носієм пев-

ного образу, іміджу навчального закладу, здатного забезпечити його конкурентоспро-

можність серед споріднених навчальних закладів. Підкреслюється якість ролі керівника 

в системі управління відомчої освіти з позиції різних наукових підходів та їхный вплив на 

функціонування навчального закладу. 

Автор статі ставить перед собою мету ознайомити широкі наукові круги з профе-

сійною діяльністю керівників на різних етапах становлення та розвитку, їхню роль у 

розвитку навчального закладу. 

Ключові слова: керівник; етапи становлення; спеціалісти пожежної справи; заклади 

пожежно-технічного профілю, відомча освіта. 

 

 

У відомчих навчальних закладах ДСНС 

України здійснюється формування високо-

кваліфікованих фахівців служби цивільного 

захисту, які якісно виконують поставлені 

перед ними завдання, функції та обов’язки, 

реалізовувати надані права у сфері цивільного 

захисту. На навчальні заклади, а особливо на 

керівників, покладено особливу відповідаль-

ність в організації та проведенні навчального 

процесу. 

Історія створення й розвитку Черкаського 

пожежно-технічного училища (тепер – Чер-

каського інституту пожежної безпеки імені 

Героїв Чорнобиля) нерозривно пов’язана з 

історією розвитку міста Черкаси. Черкащина 

розташована в центральній частині України 

в басейні середньої течії Дніпра. Питання 

організації боротьби з пожежами на території 

Черкащини поставало дуже гостро. Крім з’ясу-

вання причин пожеж та виявлення винуват-

ців, почали приділяти увагу підготовці високо-

кваліфікованих фахівців-рятувальників. 

У роботах В. Доманського, Б. Касимова, 

В. Пархоменка, А. Підгайного, Г. Пономаренка, 

А. Томіленка [1–6] та інших науковців, які 

зробили значний внесок у розробку методо-

логічних, організаційних, технічних та пра-

вових засад забезпечення пожежної безпеки, 

побіжно розглядається ця тема. Водночас 

широкий спектр досліджень присвячено різ-

ним аспектам зазначеної діяльності у сфері 

пожежної безпеки, а внесок керівників у роз-

виток та становлення відомчого навчального 

закладу пожежно-технічного профілю зали-

шається недослідженим, що визначає актуаль-

ність обраного напряму дослідження. Свою 

історію Черкаське пожежно-технічне училище 

починає з 1973 р., коли у вигідному з геогра-

фічної та військової на той час точки зору 

відповідно до наказу Міністерства внутрішніх 
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справ СРСР від 26 червня 1973 р. розпоча-

лося будівництво навчального закладу. У про-

цесі свого становлення й розвитку назва нав-

чального закладу неодноразово змінювалася. 

10 січня 1973 р. на посаду начальника 

Чер-каського пожежно-технічного училища 

МВС СРСР було призначено полковника 

внутрішньої служби Олега Едуардовича Стоя-

новича – кавалера ордену Слави ІІІ і ІІ сту-

пенів, який працював заступником началь-

ника УПО УВС Львівської області. Значний 

внесок у розвиток і становлення наймолодшого 

навчального закладу пожежно-технічного 

профілю в Україні зробив офіцер із багатим 

життєвим та службовим досвідом, гарний ор-

ганізатор – Олег Едуардович, який з 1973 р. 

й до виходу на пенсію в 1981 р. працював 

керівником Черкаського пожежно-технічного 

училища [7]. Перший фундамент майбутнього 

училища закладено під його керівництвом. 

На час призначення його керівником учили-

ща тільки розпочалося будівництво корпусів, 

формування колективу й підготовка до пер-

шого набору. Маючи багаторічний досвід, 

фронтовик, офіцер із життєвим та службовим 

досвідом, гарний організатор, Олег Едуардо-

вич приділяв значну увагу методам організації 

навчального процесу та спорту, бо краще, 

ніж хтось інший, знав: не може бути справж-

нього вогнеборця без міцної фізичної підго-

товки. Його рішення відзначалися глибокою 

продуманістю та ретельністю. Особливо ви-

важено підходив до добору викладацького 

складу. Залучив до викладацької роботи мо-

лодих, прогресивних і талановитих викладачів. 

Очільник навчального закладу був автори-

тетним наставником для викладачів і курсан-

тів, мав хороші організаторські здібності, ве-

ликий досвід у професійній діяльності, пре-

красним прикладом якого був сам. 

Багато завдань стояло перед молодим нав-

чальним закладом, але завдяки керівнику й 

розумінню управлінь пожежної охорони ці 

проблеми своєчасно вирішувалися. Одним із 

найважливіших моментів, яким приділялася 

увага керівника, було поєднання теоретичного 

знання з практичною діяльністю. Створення 

за короткий проміжок часу навчально-мате-

ріальної бази, яка б відповідала сучасним 

вимогам того часу, було одним із досягнень 

наполегливої праці керівника і викладань-

кого складу. Життя училища було дуже актив-

ним і плідним. Керівництво робило все, що 

від нього залежало, для різнобічного розвитку 

курсантів. Авторитет молодого навчального 

закладу поступово зростав. Із роками форму-

валися традиції навчального закладу, зростала 

його популярність серед молоді. Як свідчить 

історія, висока оцінка якості навчання й вихо-

вання курсантів підтверджується і дотепер. 

Основне завдання, яке стояло перед керів-

ником, – це надання кожному курсантові 

гарних організаторських здібностей, умінь і 

навичок практичної діяльності, постійне по-

новлення та вдосконалення своїх знань, 

досконале володіння методикою навчання та 

виховання підлеглих. Налагоджувалися тісні 

зв’язки з іншими спорідненими навчальними 

закладами. Викладачі училища впроваджували 

досвід роботи, запозичений у Львівському та 

Харківському пожежно-технічному училищах. 

Як свідчить історія, курсанти та офіцери 

училища під час гасіння пожеж завжди від-

значалися надійністю, упевненістю, високими 

професійними рисами, виконували відповідні 

завдання з найкращими оцінками, тому нав-

чальний заклад мав попит серед молоді. Про 

авторитет училища свідчило й те, що одержа-

ти освіту тут бажали хлопці з різних куточків 

Радянського Союзу. Керівництво Міністерства 

внутрішніх справ країни високо оцінювало 

знання та досвід керівника й викладацького 

складу училища. 

З 19 червня до 9 серпня 1980 р. у складі 

окремого батальйону під керівництвом началь-

ника училища – полковника внутрішньої 

служби О. Е. Стояновича, а також особового 

складу училища здійснювалося забезпечення 

протипожежної безпеки Олімпійських селищ 

ХХІІ Олімпійських ігор [8]. За зразкове ви-

конання цього завдання училище (нині – 

Черкаський інститут пожежної безпеки імені 

Героїв Чорнобиля) було нагороджено Почес-

ною грамотою Президії Верховної Ради СРСР 
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та Почесною грамотою організаційного комі-

тету Олімпійських ігор 1980 р. в Москві. 

Особовий склад училища удостоївся подяки 

Міністра внутрішніх справ СРСР, Москов-

ської Ради народних депутатів. Кращих кур-

сантів та офіцерів відзначено урядовими на-

городами, почесними знаками, грамотами [9]. 

Високоосвічений, принциповий керівник із 

неабиякими організаторськими здібностями, 

чесна й порядна людина. За короткий час 

Стоянович Олег Едуардович зумів сформу-

вати висококваліфікований педагогічний ко-

лектив, який гармонійно поєднував освітню 

й виховну діяльність. 29 червня 1981 р. Олег 

Едуардович пішов у відставку. Після виходу 

на пенсію продовжував брати активну участь 

у громадському житті навчального закладу. 

З 30 червня 1981 р. до 27 грудня 1994 р. 

навчальний заклад очолював полковник внут-

рішньої служби Лобода Володимир Олексійо-

вич. Керівник училища вдосконалив навчально-

виховний процес, спланував стратегію й так-

тику розвитку навчального закладу, а також 

шляхи професійного розвитку курсантів. Під 

його керівництвом в училищі значну увагу 

приділяли практичній діяльності з викорис-

танням технічних засобів. Очільник закладу 

був висококласним керівником, який був го-

товий до безперервного розвитку, мав здіб-

ності до взаємодії, мобільності й аналізу. 

Діяльність Володимира Олексійовича була 

спрямована на забезпечення якісної освіти, 

організування процесу навчання та виховання 

курсантів. Основною заслугою керівника було 

створення кабінету інформатики в училищі. 

Методи й форми керівництва Володимира 

Олексійовича відрізнялися прогресивним ха-

рактером, різноманітністю, активним інтересом 

й уважним ставленням до діяльності само-

стійно і творчо мислячих курсантів, стиму-

лювання та використання неординарних під-

ходів та нестандартних рішень, використан-

ням великого потенціалу особистого при-

кладу. Перебуваючи на посаді керівника 

училища, Володимир Олексійович приділяв 

значну увагу покращенню умов проживання 

й навчання курсантів. Роботу колективу 

керівник спрямував на покращення практик-

них умінь і навичок курсантів, підвищення 

педагогічної майстерності викладачів. Значна 

увага керівника приділялася заняттям спорту, 

навчальний заклад виховав 16 майстрів спор-

ту, 50 кандидатів у майстри спорту, 185 спорт-

сменів І розряду. За ініціативою очільника 

училища щорічно проводилися змагання з 

пожежно-прикладного спорту на честь Героя 

Радянського Союзу Івана Онопрієнка [10]. 

У 1994 р. очільником навчального Черкась-

кого пожежно-технічного училища стає пол-

ковник внутрішньої служби Шкарабура Ми-

кола Григорович, за його ініціативи розпо-

чався новий етап становлення і розвитку 

навчального закладу. Шкарабура Микола 

Григорович – доктор філософії, кандидат 

технічних наук, доцент, генерал-майор внут-

рішньої служби у відставці, заслужений пра-

цівник освіти України, автор багатьох праць. 

До приходу в училище мав п’ять авторських 

свідоцтв про створення оригінальних пожеж-

них машин, наукове дослідження в галузі 

розвитку імпульсної техніки, автор понад 

50 наукових праць та статей (із них 12 – під-

ручники та навчально-методичні посібники), 

блискучий керівник, двічі обіймав посаду 

керівника (у період  з 28 грудня 1994 р. до 

27 березня 2004 р. та з квітня 2005 р. до 14 бе-

резня 2007 р.). Був відзначений державними 

нагородами: медалями «За відвагу на пожежі» 

(1982, 1986), «За бездоганну службу» трьох 

ступенів (1979, 1984, 1989), нагрудним зна-

ком «Відмінник освіти України» (1998), на-

грудними знаками МВС України «За від-

знаку на службі» двох ступенів (1984, 2000), 

«Кращому працівникові пожежної охорони» 

(1996), «Почесним знаком МВС України» 

(1998), відзнакою МВС України «Хрест слави» 

(2002), «Закон і честь» (2003), іншими відом-

чими та громадськими нагородами. 

За період перебування на займаній посаді 

Микола Григорович зробив великий внесок в 

удосконалення матеріально-технічної бази: 

створення найсучаснішої лабораторії гідрав-

ліки та спеціального водопостачання, комп-

лексу для підготовки газодимозахисників, 
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сучасної електронної бібліотеки, спорудження 

спортивно-оздоровчого комплексу, який є 

гордістю навчального закладу, прекрасною 

базою для проведення всеукраїнських і між-

народних змагань із пожежно-прикладного 

спорту в закритих приміщеннях та змагань 

різного рівня з інших видів спорту. 

Здібності організатора, працелюбство та 

досконале знання роботи підлеглих служб і 

підрозділів Микола Григорович виявив під 

час створення навчально-наукового комплексу 

з підготовки фахівців із вищою освітою для 

Державної пожежної охорони України на 

базі Черкаського пожежно-технічного учили-

ща, його ліцензування та акредитації, розши-

рення та зміцнення навчально-матеріальної 

бази [11]. Під його керівництвом було сфор-

мовано наукову школу з удосконалення та 

розробки пожежно-технічного озброєння й 

обладнання, зокрема зразків протипожежної 

імпульсної техніки. 

Уперше в історії навчальних закладів Ук-

раїни створено своє представництво в сто-

лиці – місті Київ – факультет перепідготовки 

та підвищення кваліфікації, який з 13 лютого 

1996 р. за наказом міністра внутрішніх справ 

України почав діяти у складі міжвідомчого 

навчально-наукового комплексу. 9 червня 

1997 р. КМУ ухвалив Постанову № 550 «Про 

створення Черкаського інституту пожежної 

безпеки МВС України та присвоєння йому 

імені Героїв Чорнобиля» [12]. 

У період переходу від училища до інсти-

туту одним із основних питань був підбір та 

формування професорсько-викладацького 

складу. Здійснювався він за напрямами: за-

лучення наукових працівників з інших ВНЗ 

та виховання науковців на базі свого нав-

чального закладу. Для поліпшення організації 

науково-методичної та науково-дослідної 

роботи, висвітлення навчального процесу, 

громадського, спортивного життя інституту з 

1998 р. в навчальному закладі розпочався 

випуск вісника «Вогнеборець». З 30 червня 

1998 р. на підставі наказу МВС України 

№ 478 «Про вдосконалення структури Чер-

каського інституту пожежної безпеки імені 

Героїв Чорнобиля МВС України» розпочалася 

підготовка студентів на контрактній основі. 

Значним досягненням для інституту було 

створення професорсько-викладацького колек-

тиву, який здатний проводити освітню діяль-

ність на вищому рівні. У 1998 р. з ініціативи 

ректора інституту Миколи Григоровича Шка-

рабури було відкрито музей, у якому відтво-

рено історію виникнення, становлення та 

розвитку навчального закладу, а також зна-

ходяться експонати присвячені, героям Чор-

нобиля, які є гордістю інституту. Музей став 

центром проведення просвітньої роботи для 

курсантів і студентів та виховання духу 

патріотизму [13]. 

У складне десятиріччя становлення неза-

лежності України Микола Григорович мак-

симальні зусилля спрямував не лише на 

позитивний імідж та затребуваність на ринку 

освітніх послуг, але й на розвиток – стрімкий 

та невпинний поступ уперед. Одним із най-

важливіших питань, що стояли перед керів-

ництвом та особовим складом інституту 

2000 р., була атестація навчального закладу. 

Відповідно до ДАК України від 13 лютого 

2001 р., Черкаський інститут пожежної без-

пеки імені Героїв Чорнобиля було визнано 

акредитованим за ІІІ рівнем за спеціальністю 

7.092107 «Пожежна безпека». 

За результатами Рейтингу вищих навчаль-

них закладів України «Софія Київська» ін-

ститут 2000 р. увійшов до складу 10 кращих 

військових вищих навчальних закладів Ук-

раїни. У 2002 р. генеральною дирекцією між-

народного академічного рейтингу «Золота 

фортуна» за результатами громадського опи-

тування та рекомендацією Міністерства освіти 

та науки України інститут було нагороджено 

срібною медаллю «Незалежність України» в 

номінації «За вагомий внесок у справу 

підготовки висококваліфікованих кадрів для 

пожежної охорони України». 26 січня 2004 р. 

інститут за значні досягнення в розвитку 

вітчизняної системи вищої освіти, високий 

рівень науково-педагогічної роботи, підготов-

ку спеціалістів для оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту, а також плідне 
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міжнародне співробітництво було нагороджено 

Міжнародною кадровою академією «Орденом 

пошани» [14]. 

З 2 квітня 2004 р. до 11 квітня 2005 р. нав-

чальний заклад очолював Бабенко Володимир 

Степанович, генерал-майор, кандидат технік-

них наук, доцент. За ініціативою Володимира 

Степановича 2004 р. було закладено перший 

камінь початку будівництва православної храм-

каплиці ікони Божої Матері «Неопалима 

Купина» для відновлення та поширення ре-

лігійних традицій і духовно-естетичного ви-

ховання майбутніх вогнеборців. 

На свято Покрови Пресвятої Богородиці 

14 жовтня 2004 р. архієпископом Черкаським і 

Канівським Софронієм було освячено ново-

збудований храм. Це перший храм, побудо-

ваний у подібному навчальному закладі в 

Україні. Від імені Настоятеля УПЦ Митро-

полита Київського і всієї України Блаженній-

шого Володимира Владика Софроній вручив 

високу церковну нагороду (орден Іллі Му-

ромця) ректору інституту генерал-майору 

Бабенку Володимиру Степановичу. Форму-

вання духовних цінностей особистості в сис-

темі освіти сьогодні є найважливішим 

соціально-педагогічним завданням [15]. 

2004 р. зведений батальйон навчального 

закладу був удостоєний високої честі пред-

ставляти Міністерство України з питань над-

звичайних ситуацій у парадах військ, які 

пройшли в Києві з нагоди 13-ї річниці неза-

лежності України та 60-річчя визволення від 

фашистських загарбників. 

З квітня 2005 р. до 14 березня 2007 р. – 

другий прихід Шкарабури Миколи Григоро-

вича до керівництва навчальним закладом. 

Рішенням ДАК від 26 червня 2007 р. Чер-

каський інститут пожежної безпеки імені 

Героїв Чорнобиля МНС України було виз-

нано акредитованим з напряму 6.170203 

«Пожежна безпека» за спеціальностями 

6.170203, 7.092801, 8.092801 «Пожежна без-

пека» за ІІ, ІІІ та ІV рівнем. 

Головний акцент керівника однозначно 

було зроблено на якості освіти: педагогічній 

майстерності викладачів, комфортності в на-

вчанні та побуті курсантів, поєднання освіти, 

науки, практики як запоруки конкурентоспро-

можності на ринку праці. 

Микола Григорович зумів згуртувати нав-

коло себе колектив однодумців – розумних, 

відданих справі та закладу, творчих та натхнен-

них людей. 

Кожен з очільників навчального закладу 

на кожному етапі його становлення й роз-

витку зробили значний внесок у створення 

наймолодшого навчального закладу пожежно-

технічного профілю та увійшли до історії 

закладу помітною сторінкою, особовий склад 

під їхнім безпосереднім керівництвом про-

водив щоденну кропітку роботу задля подаль-

шого вдосконалення й модернізації навчально-

виховного процесу, пошуку та впровадження 

нових форм і методів навчання, підвищення 

ефективності виховної роботи та науково-

дослідної діяльності. Їхня діяльність і керів-

ний досвід значно вплинули на становлення 

й розвиток наймолодшого навчального за-

кладу серед споріднених закладів України. 

Змінювалася назва навчального закладу, але 

незмінною залишалася основна мета – під-

готовка кваліфікованих спеціалістів. 
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Л. В. Богун, Черкасский институт пожарной безопасности имени Героев Чернобыля, г. Черкассы, Украина 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МОЛОДОГО 

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАВЕДЕНИЯ В УКРАИНЕ 

В статье рассмотрена роль руководителей в истории учебного заведения в период основания и на основ-

ных этапах становления. Освещена роль руководителей в подготовке специалистов пожарного дела, формиро-

вание высококвалифицированных специалистов, которые способны качественно выполнять поставленные 

перед ними задачи, функции и обязанности. 

Впервые в данной статье раскрывается основная деятельность руководителей учебного заведения пожарно-

технического профиля – создание материально-технической и учебной базы, системы управления, которая 

позволяла бы обеспечивать подготовку специалистов. Данная статья посвящена роли в процессе управления 

руко-водителя учебного заведения, который является носителем определенного образа, имиджа учебного 

заведения, способного обеспечить его конкурентоспособность среди родственных учебных заведений. 

Подчеркивается качество роли руководителя в системе управления ведомственного образования с позиции 

различных научных подходов и их влияние на функционирование учебного заведения. 

Автор статьи ставит перед собой цель ознакомить широкие научные круги с профессиональной деятель-

ностью руководителей на разных этапах становления и развития, их роль в развитии учебного заведения. 

Ключевые слова: руководитель; этапы становления; специалисты пожарного дела; заведения пожарно-

технического профиля; ведомственная образование. 

 

L. V. Bogun, Chornobyl Heroes Institute of Fire Safety, Cherkasy, Ukraine 

THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE HERDS IN THE HISTORY OF FORMATION AND 

DEVELOPMENT OF THE YOUNGEST FIRE-TECHNICSL ESTABLISHMENT IN UKRAINE 

The role of he Heads in the history of the educational establishment in the period of its foundation and during the 

basic stages of its formation was examined. The role of the Heads in training specialists of firefighting, forming highly-

qualified specislists who are able to fulfill set tasks, functions and obligations is cleared up. 

For the first time. in this article the main activity of the Heads of the fire-technical educational establishment, the 

formation of material and technical basis and educational one, the system of administration which secured the training 

of specialists is revealed. This article is devoted to the role of the Head in the process of administrating the educational 

establishment which is the carrier of a certain form, an image of the educational establishment which is able to secure 
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its competitiveness among related educational establishments. The quality of the role of the Head in the system of the 

administration of the departmental education according to the different scientific approaches and their influence to the 

functioning of the educational establishment is underlined. 

The author of the article set the goal to acquaint a number of scientists with the professional activity of the Heads 

during different stages of formation and development and to show their role in the development of the educational 

establishment. 

Keywords: the Head; the stages of formation; specialists of firefighting; fire-technical educational establishments; 

departmental education. 
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CELESTYN CZAPLIС. POSEŁ KIJOWSKI 

I MARCZAŁEK SEJMU 1766 ROKU 
 

 

W drugiej połowie XVIII wieku zaczął się proces zmierzchu politycznej roli magnaterii w 

Rzeczypospolitej, chociaż na jej wschodnich obszarach awans zamożnej szlachty dopiero się 

rozpoczynał. Jednak i tam ujawniały się kariery ambitnych przedstawicieli stanu szlacheckiego, 

dążących do przełamania hegemonii magnackich elit (Branickich, Czartoryskich, Lubomirskich, 

Rzewuskich i Potockich). 

Słowa kluczowe: Sejm; Celestyn Czaplic; Rzeczpospolita. 

 

 

W drugiej połowie XVIII wieku zaczął się 

proces zmierzchu politycznej roli magnaterii w 

Rzeczypospolitej, chociaż na jej wschodnich 

obszarach awans zamożnej szlachty dopiero się 

rozpoczynał. Jednak i tam ujawniały się kariery 

ambitnych przedstawicieli stanu szlacheckiego, 

dążących do przełamania hegemonii magnackich 

elit (Branickich, Czartoryskich, Lubomirskich, 

Rzewuskich i Potockich). Najwcześniej takim 

sukcesem politycznym mógł się poszczycić 

Celestyn Czaplic, wywodzący się z osiadłej 

szlachty kijowsko – wołyńskiej, który w 1766 

roku został marszałkiem sejmu. Ponieważ jego 

kariera jest znana tylko w ogólnych zarysach, 

zaś dokonania jako marszałka praktycznie umknęły 

uwagi badaczy, tu postaram się wypełnić tę 

lukę, skupiając się głównie na najmniej znanym 

i najbardziej zaszczytnym epizodzie w jego 

życiu, czyli na kierowaniu obradami sejmu 

1766 roku, opierając się głównie na jego 

diariuszu [1]. 

Celestyn Czaplic był synem Ignacego, pod-

stolego kijowskiego i Franciszki z Piaskow-

skich. Dane mu było przeżyć 81 lat (1723–

1804), co wówczas było rzadkością. Kształcił 

się w kolegiach: pijarów w Międzyrzeczu i 

jezuitów w Ostrogu. Dalszego szlifu nabył na 

dworze Antoniego Lubomirskiego w Połonnem, 

jako towarzysz młodego Marcina Lubomirskiego, 

zdobywając tam też pewne doświadczenie 

wojskowe. Już w 1746 roku został podczaszym 

kijowskim, rozpoczynając swoją służbę pub-

liczną, w czasie której 8 razy był powoływany 

na posła (1752, 1754, 1758, 1764 – sejm 

konwokacyjny i elekcyjny, 1766, 1767, 1786), 3 

razy na deputata do Trybunału, a w latach 

1778–1780 do składu Rady Nieustającej. Wielo-

krotnie zasiadał też w różnych sądach (od 

kapturowych w 1764 r.). Od początku związany 

był z Czartoryskimi, którym szczególnie skutecznie 

służył na sejmie warszawskim 1754 roku. W 

czasie bezkrólewia jednak podpisał się 11 V 1764 

roku na proteście przeciw obradom konwokacji 

w asyście wojsk rosyjskich. Ostatecznie poparł 

jednak kandydaturę Stanisława Augusta, uczes-

tnicząc już w spisywaniu paktów konwentów. 

Efektem tego stało się uzyskanie 24 VI 1765 r. 

podkomorstwa łuckiego (wołyńskiego), co oz-

naczało poważny awans Czaplica [10, s. 167].  

Szczytowym momentem w karierze poli-

tycznej Celestyna Czaplica stał się sejm w 1766 

roku, którego został marszałkiem, będąc posłem 

z województwa kijowskiego [4, s. 244]. Sejm 

ten nie miał wielkich szans powodzenia, ponieważ 

Rosja chciała przeprowadzić równouprawnienie 

dysydentów, z czym nie godzili się Czartoryscy, 

zaś król zaczął mnożyć trudności [13, s. 506–

506]. Wyrazem tego zdystansowania się wobec 

żądań rosyjskich stało się powierzenie funkcji 

marszałka sejmu Celestynowi Czaplicowi, który 

nie posiadał poważniejszych wpływów poli-

tycznych i nie mógł samodzielnie forsować 
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poważniejszych reform. Do objęcia tej funkcji 

miał jednak odpowiednie doświadczenie parla-

mentarne, uczestnicząc wcześniej już w pięciu 

sejmach. Dzięki temu, przy wykorzystaniu 

konfederacji Czartoryskich, pomimo osamot-

nienia Rzeczypospolitej wobec Rosji i wspie-

rających ją państw «systemu północnego», sejm 

ten mógł jednak obradować aż przez 43 sesje, 

od 6 X – 29 XI 1766 roku, czyli przez 8 tygod-

ni, gdy prawo zezwalało na odbywanie sejmów 

zwyczajnych jedynie przez 6 tygodni. Był to 

precedens, który próbowano wykorzystać w 

późniejszym okresie, co jednak skutecznie 

uniemożliwiała ambasada rosyjska [17, s. 310–

311]. Pomimo wysiłków marszałka Czaplica 

sejm ten nie przyniósł korzystnych zmian dla 

kraju, chociaż unormowana została procedura 

zgłaszania projektów nowych konstytucji, jak 

też ostatecznie wprowadzono zasadę, że uch-

walane ustawy miały być natychmiast oblato-

wane w księgach grodzkich, zamiast dopiero po 

zakończeniu obrad. Sukcesem stało się też 

wprowadzenie zasady większościowego głoso-

wania na szeregu sejmików koronnych, chociaż 

uczyniono to pod pozorem powrotu do 

rozwiązań z XVII wieku [4, s. 200; 14, s. 356–

359]. Zdecydowanie zaś negatywne stało się 

ustąpienie przed żądaniami ambasadora rosyj-

skiego Nikołaja Repnina i przyjęcie projektu 

posła wołyńskiego Michała Wielhorskiego 

«Ubezpieczenie wolnego głosu», który oznaczał 

wycofanie się z części reform sejmu konwo-

kacyjnego i przyjęcie zasady jednomyślności, 

nawet przy stanowieniu nowych podatków, 

powiększaniu już istniejących, jak również w 

odniesieniu do aukcji wojska i traktatów 

międzynarodowych [11, s. 140]. W dodatku 

Czartoryscy zgodzili się na rozwiązanie konfe-

deracji, która od konwokacji stabilizowała układ 

sił politycznych. Te negatywne efekty obrad 

sejmu 1766 roku nie obciążały jednak mar-

szałka Czaplica, lecz były wynikiem sytuacji 

międzynarodowej (dyktatu Rosji). 

Marszałek sejmu 1766 r. 

Obiór Celestyna Czaplica na marszałka sejmu, 

nazywanego jego nazwiskiem [15, s. 435–497], 

nastąpił już na pierwszej sesji, po wycofaniu 

dominującej dotychczas kandydatury Tadeusza 

Dzieduszyckiego, który jednak zrezygnował z 

kandydowania tuż (5 X 1766) przed rozpo-

częciem obrad [1]. W trakcie głosowania pojawiły 

się jeszcze dwie nowe kandydatury: Szczęsnego 

Czackiego – zgłoszonego przez posła krakow-

skiego krajczego koronnego Adama Małachow-

skiego (marszałka ostatnich sejmów saskich) – 

oraz Franciszka Zagórskiego (Zagurskiego) – 

wysuniętego przez samego Czaplica, jakoby 

zaskoczonego propozycją objęcia laski marszał-

kowskiej. Kontrkandydaci ci odmówili jednak 

przyjęcia zaszczytu, zaś Szczęsny Czacki 

wezwał wspierających go posłów (wołyńskiego 

Michała Wielhorskiego, lubelskiego Stanisława 

Małachowskiego, liwskiego Józefa Karczew-

skiego) do poparcia Czaplica. W rezultacie Ce-

lestyn Czaplic zyskał komplet głosów posel-

skich, z wyjątkiem dwóch: Adama Małachow-

skiego i swojego [1, Sesja I dnia 6 X 1766]. O 

wyborze niewątpliwie zadecydowały jego 

długoletnie związki z Czartoryskimi i opinia 

samego Stanisława Augusta, uznającego go za 

wymownego i odważnego patriotę [16, s. 225]. 

Za wybór swój podziękował w krótkiej mowie, 

wygłoszonej – jak zaznaczono w diariuszu – bez 

przygotowania [1].  

Na pierwszej sesji 6 X 1766 nowy marszałek 

powołał Stanisława Rembielińskiego na sekre-

tarza sejmowego oraz wyznaczył delegatów (po 

6 z każdej prowincji) do senatu z doniesieniem 

o swoim wyborze. Na sesji drugiej 7 X 1766 

marszałek Czaplic, po krótkim zagajeniu, roz-

począł procedurę rugów poselskich. Pomimo 

nikłej ilości zarzutów (tylko wobec 3 posłów) 

rugi przeciągnęły się, gdyż Celestyn Czaplic nie 

zdołał zapanować nad izbą i musiał dopuścić do 

przegłosowania (169 przeciw 49) zgody na 

dopuszczenia do obrad posłów, wobec których 

kierowano zarzuty. Na sesji trzeciej 8 X 1766 

marszałek Czaplic zagaił obrady wezwaniem do 

rozpoczęcia głosowania nad uznaniem ważności 

zarzutów wobec Tadeusza Dzieduszyckiego, co 

po krótkiej dyskusji udało się zakończyć trzy-

krotnym zapytaniem o zgodę na dopuszczenie 

go do obrad. Na tym zakończono rugi poselskie 

i marszałek Czaplic mianował 12 delegatów dla 
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przyjęcia delegacji senatu, która przybyła z 

zaproszeniem do połączenia stanów sejmu-

jących. Za mowy senatorów (wojewody podlas-

kiego Bernarda Gozdzkiego, kasztelana poznań-

skiego Józefa Klemensa Mielżyńskiego, kasztelana 

połockiego Adama Brzostowskiego) podzię-

kował Celestyn Czaplic i zapowiedział rychłe 

udanie się posłów do senatu. Zgodę posłów na 

przejście do izby senatorskiej osiągnął jednak 

dopiero przy wsparciu Adama Kazimierza 

Czartoryskiego, który wskazał na obowiązujące 

prawo, zakazujące podejmowania debaty przed 

połączeniem się z senatem. Po zajęciu ławek 

poselskich marszałek Czaplic wygłosił uro-

czystą mowę, w której sławił zalety króla, które 

utorowały mu drogę do tronu. Jednocześnie 

wskazywał, że Stanisław August zapewnia obronę 

wiary katolickiej i bezpieczeństwo państwa, zaś 

przestrzeganiem prawa zdobywa miejsce wśród 

największych władców. Za tę mowę podzię-

kował, w imieniu króla, kanclerz wielki koronny 

Andrzej Zamoyski i nastąpiło ucałowanie ręki 

monarchy [1].  

Od sesji czwartej 9 X 1766 rozpoczął się 

zasadniczy okres obrad sejmu w izbach 

połączonych. Zagaił je marszałek Czaplic od 

wyrażenia nadziei, że prace sejmu zbliżą kraj ku 

wydźwignięciu się z nierządu. Następnie, po 

odczytaniu paktów konwentów, oddał głos 

kanclerzowi Andrzejowi Zamoyskiemu, który 

przedstawił propozycje od tronu. Sesja piąta 10 X 

(po wyproszeniu arbitrów) została poświęcona 

odczytaniu raportu z posiedzeń rady senatu, do 

czego wezwał marszałek Czaplic, nie dopuściw-

szy do zabrania głosu przez Czackiego i 

Wielhorskiego, posłów wołyńskich. Następnie 

marszałek (po zamieszaniu, wywołanym żąda-

niami Czackiego i Wielhorskiego o udzielenie 

głosu) zwrócił się do króla o rozdanie wa-

kansów, przedstawiając też rekomendacje od 

posłów. Problem z kierowaniem obrad wystąpił 

również na sesji szóstej 11 X, gdy marszałek 

Czaplic, na wezwanie biskupa krakowskiego 

Kajetana Sołtyka, musiał jednak dać głos 

(zamówiony na poprzedniej sesji) posłom 

wołyńskim, którzy podnieśli problem ubezpie-

czenia wiary, zaś biskup krakowski wezwał do 

natychmiastowego przyjęcia projektu «Ubezpie-

czenie wiary». Uznano to jednak za zamach na 

uprawnienia marszałka sejmu i wezwano do 

odłożenia decyzji w tej sprawie. Spór przerwał 

dopiero król mową o powołaniu Stanisława 

Lubomirskiego na marszałka wielkiego koron-

nego. Nic więc dziwnego, że w zagajeniu sesji 

VII dnia 13 X Celestyn Czaplic podziękował za 

głosy broniące jego pozycji w obradach i 

przypomniał, iż tylko on może dawać głos 

posłom i poddawać projekty pod głosowanie. 

Następnie wezwał do kontynuowania spraw 

skarbowych. Faktycznie ten apel okazał się 

skuteczny, ponieważ marszałkowi Czaplicowi 

udało się utrzymać dyskusję wokół tej 

zasadniczej kwestii na kolejnych sesjach: VIII 

(dnia 14 X), IX (dnia 15 X) i X dnia (16 X), na 

których
 

też po raz pierwszy składano 

sprawozdania z prac komisji skarbowych, 

powołanych w 1764 roku [5, s. 86–89]. Po 

dwudniowym zawieszeniu obrad, spowodo-

wanym chorobą króla, sejm wznowił prace nad 

zagadnieniami skarbowymi na sesjach XIII i 

XIV (dnia 19 X i 21 X). Na tych sesjach udało 

się jeszcze marszałkowi Czaplińcowi zapanować 

nad sejmującymi i utrzymać dyskusję wokół 

spraw skarbowych [1].  

 Jednak na sesji XV dnia 22 X 1766 doszło 

do złamania dyscypliny obrad przez grono 

posłów i senatorów pod kierunkiem prymasa 

Władysława Łubieńskiego, biskupa Kajetana 

Sołtyka i posła wołyńskiego Wielhorskiego, 

którzy gwałtownie dopominali się podjęcia 

decyzji o umocnieniu praw religii katolickiej. 

Wówczas jednak przeważyły głosy Wielkopolan 

(Adam Poniński) i części reprezentacji litew-

skiej (Józef Sosnowski) o konieczności zacho-

wania kolejności podejmowania decyzji, zaczy-

nając od spraw skarbowych, chociaż przejście 

do dyskusji nad zniesieniem cła generalnego 

stało się możliwe dopiero dzięki interwencji 

marszałka wielkiego koronnego Stanisława 

Lubomirskiego. Zamieszanie towarzyszyło ob-

radom i na kolejnej sesji XVI dnia 23 X 1766, 

gdy zamęt przerwała dopiero mowa króla. Po 

tych sporach nastąpiło jednak uspokojenie 

atmosfery na kolejnych sesjach: XVII (24 X), 
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XVIII (25 X), XIX (27 X), XX (28 X), XXI 

(30 X), na których omawiano kolejne problemy 

z zakresu skarbowości (podatki i kwestie mo-

netarne) [1].  

Po krótkiej przerwie świątecznej sejm wzno-

wił obrady 4 XI 1766 roku, gdy na sesji XXIII 

odbyła się uroczysta audiencja ambasadora 

Nikołaja Repnina, który przedstawił deklarację 

Katarzyny II w sprawie wolności i równości 

religijnej w Rzeczypospolitej. Poprzedziło ją 

wzniosłe zagajenie marszałka Czaplica, w 

którym mówił on o istnieniu w dziejach narodu 

takich momentów, gdy konieczne jest wykazanie 

odwagi i nieustępliwości w obronie zasad-

niczych wartości. W takich momentach ważna 

miała być opieka boska, która kierować winna 

poczynaniami wszystkich, wspierając ducha 

monarchy i zgromadzonych. Po zakończeniu 

audiencji Repnina przedstawiono sejmującym 

podobne deklaracje królów duńskiego i 

angielskiego. Nie podjęto jednak dyskusji nad 

ich treścią, chociaż została ona zapowiedziana 

przez kanclerza wielkiego koronnego Zamoy-

skiego [1]. 

Na kolejnych sesjach XXIV (5 XI), XXV 

(6 XI) i powrócono jednak do zagadnień skarbo-

wych, podejmując kontrowersyjny problem 

udzielenia «zakwitowania» (absolutorium) dla 

podskarbich: Teodora Wessla i zmarłego już 

Karola Sedlnickiego (właściwiej już jego spad-

kobiercom). Tu marszałek Czaplic musiał pro-

wadzić szereg głosowań, z których jednak 

zasadnicza część ograniczyła się do trzykro-

tnego zapytania o zgodę sejmujących. Zamykając 

dyskusję nad sprawą zobowiązań Sedlnickiego 

na sesji XXVI dnia 7 XI marszałek Czaplic 

podkreślił, że w tym przypadku starły się ze 

sobą zasady sprawiedliwości i zmiłowania, 

będące również fundamentem władzy króla 

«miłościwego». Ostatecznie kontrola skarbów 

Rzeczypospolitej zakończyła się na sesji XXVII 

dnia 8 XI 1766, co marszałek Czaplic podkreślił 

podziękowaniami dla króla za starania o dobro 

kraju [1].  

Kolejne dwie sesje: XXVIII (10 XI) i XXIX 

(12 XI) poświęcone zostały głównie audiencjom, 

odnoszącym się do kwestii wyznaniowej w 

Rzeczypospolitej. Na pierwszej z nich przyjęto 

ambasadora pruskiego Gedeona Benoit. Na 

drugiej zaś powitano, rozpoczynającego dopiero 

swoją misję, nuncjusza Antonio Viscontiego. Po 

wyjściu nuncjusza kanclerz Zamoyski odczytał 

noty ambasadorów Repnina i Benoit (złożone 

11 XI 1766), w których domagali się, prócz 

swobód religijnych dla dysydentów i dyzu-

nitów, ograniczenia zasady głosowania więk-

szościowego i umocnienia liberum veto. Na tych 

sesjach marszałek Czaplic wygłosił nieomal 

identyczne zagajenia obrad, w których wzywał 

do szacunku dla króla oraz do ufności w boską 

opiekę [1].  

Po odwołanej ze względu na chorobę króla 

sesji XXX (13 XI) obrady wznowiono na sesji 

XXXI dnia 14 XI 1766 roku. Zagaił ją Celestyn 

Czaplic od przypomnienia roli spraw mone-

tarnych, które są najważniejsze dla funkcjono-

wania państwa, bo mogą prowadzić do jego 

wzmocnienia, jak i do upadku. Te problemy 

polityki monetarnej państwa były omawiane też 

na kolejnych dwóch sesjach: XXXII (15 XI) i 

XXXIII (17 XI), których efektem stało się 

przyjęcie kilku konstytucji. Ich uchwalenie stało 

się możliwe głównie dzięki włączeniu się do 

dyskusji króla. Przeprowadzenie tych głosowań 

poprzedziła ostra dyskusja na sesji XXXII dnia 

15 XI 1766 roku, na której kanclerz Zamoyski 

zaproponował przedłużenie obrad sejmu do 

19 XI, ale na projekt odczytany przez sekretarza 

sejmowego nie było zgody. W tej sytuacji 

marszałek Czaplic zaproponował wotowanie, 

które przeprowadzono tylko w senacie, który 

jednomyślnie wypowiedział się za przedłu-

żeniem obrad. Wobec tego wyniku protestujący 

dotychczas posłowie ustąpili i na trzykrotne 

zapytanie Czaplica dali jednomyślną zgodę [1].  

Przedłużenie obrad sejmowych chcieli 

wykorzystać zwolennicy ograniczenia reform 

sejmu konwokacyjnego 1764 roku. Stąd już na 

sesji XXXIV dnia 18 XI 1766 roku poseł 

wołyński Wielhorski wystąpił z wnioskiem o 

przystąpienie do rozwiązania najważniejszych 

kwestii ustrojowych. Podkreślił, że Rzeczpospo-

lita winna obawiać się tylko trzech rzeczy: 

1. sąsiadów, 2. zuchwałego obywatela, 3. mocnego 
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króla, ale tak naprawdę groźny jest tylko 

absolutyzm i złożył projekt Ubezpieczenie 

wolnego głosu. Zaprotestował przeciw temu 

Sosnowski poseł brzesko-litewski, wzywając do 

zakończenia materii ekonomicznych, w czym 

poparł go poseł poznański Poniński i poseł 

pomorski Kasper Rogaliński, zaś za prawem do 

wniesienia projektu Michała Wielhorskiego 

opowiedział się biskup Sołtyk. Ostatecznie 

marszałek Czaplic zdołał nakazać odczytanie 

projektu o ordynacji Komisji Skarbowej Lite-

wskiej oraz o miarach i wagach w Wielkim 

Księstwie Litewskim. Obydwa te projekty 

zostały jednomyślnie przyjęte. Otworzyło to 

drogę dla zgłaszania dezyderatów lokalnych, co 

zapoczątkowali posłowie Józef Sosnowski i 

Adam Poniński, dopraszając się ulg w 

podatkach dla starostw (brzesko-litewskiego i 

ryczywolskiego) za zniesienie cła generalnego. 

Na kolejnej sesji XXXV (19 XI) marszałek 

Czaplic w zagajeniu wskazał, że przedłużenie 

obrad jest wyrazem szacunku sejmujących dla 

potrzeb społeczeństwa i dlatego zachęcił do 

szybkiego podejmowania decyzji w sprawie 

zgłaszanych projektów (np. oczyszczenie Pilicy 

dla żeglugi). Jego zalecenie spotkało się z 

uznaniem i faktycznie w drodze aklamacji 

przyjęto kilka konstytucji, które natychmiast 

podpisał marszałek Czaplic i deputaci do 

konstytucji. Na kolejnej sesji (XXXVI dnia 

20 XI) rozwinęła się jednak dyskusja, nad 

zgłoszonym dzień wcześniej wnioskiem posła 

wołyńskiego Czackiego w sprawie umocnienia 

roli sejmików przy wybieraniu wszystkich 

komisarzy. Tu doszło do ostrego sporu w 

sprawie procedury wyboru komisarzy skarbowych 

(czy mogą być posłami?), którą marszałek 

Czaplic próbował przerwać, podając dwa 

projekty głosowania, na co nie zgadzał się 

biskup Kajetan Sołtyk, uznając ustanowienie 

dobrego prawa za istotniejsze od tempa jego 

uchwalania. Dopiero marszałkowi Lubomirskiego 

udało się przekonać zebranych do głosowania 

nad projektem czy komisarze skarbowi mogą 

być posłami?, który został przyjęty po poli-

czeniu głosów [1].  

Do prawdziwej próby umiejętności marszałka 

Czaplica doszło na sesji XXXVII (21 XI), na 

której miano odnieść się do deklaracji – czy 

raczej żądań – posłów Rosji i Prus. Tu Celestyn 

Czaplic wygłosił szersze zagajenie, w którym 

zarzucił sejmującym, że wielu z nich, zamiast 

troski o kształt prawa, stara się w każdym 

projekcie dopatrywać zagrożenia dla interesów 

kraju, które są ważniejsze od osobistych 

uprzedzeń. Wezwał też do zjednoczenia się 

wokół króla, wyróżniającego się wspaniałym 

charakterem i cnotami. W ślad za nim długą 

mowę wygłosił kanclerz Zamoyski, który 

wskazał na dążenie króla do utrzymania 

rozwiązań z sejmu konwokacyjnego 1764 roku, 

w tym przyjętych wówczas zasad głosowania, 

co jednak uznał za niemożliwe wobec 

stanowiska mocarstw, które zagroziły wojną w 

razie odrzucenia ich żądań. Wówczas marszałek 

Czaplic poinformował o otrzymaniu tych dek-

laracji i zapowiedział ich odczytanie sejmującym. 

Nie zgodzono się na to, żądając najpierw 

przyjęcia projektu biskupa Sołtyka o zabez-

pieczeniu wiary katolickiej. Nad rozgorzałym 

sporem nie zdołał zapanować marszałek 

Czaplic, zaś atmosfera stała się tak gorąca, że z 

ogólnego krzyku sekretarz sejmowy nie zdołał 

przez godzinę wyłowić nawet jednego wys-

tąpienia. Dopiero marszałkowi Stanisławowi 

Lubomirskiemu udało się uspokoić posłów 

zaleceniem odczytania tych deklaracji amba-

sadorów, jako jakoby odnoszących się do spraw 

skarbowych. Wkrótce jednak do dyskusji 

włączył się też Michał Wielhorski i zaczął się 

ogólny spór, nawet z udziałem arbitrów, o 

kolejność wysłuchania: deklaracji ambasadorów, 

czy projektów Sołtyka i Wielhorskiego. W 

kulminacyjnym momencie nie zgadzano się na 

solwowanie sesji i część sejmujących (z 

Wielhorskim na czele) proponowała nawet 

przejść do izby poselskiej. Hałas trwał aż do 

gaszenia świec. Sesja ta okazała niemożność 

zapanowania nad emocjami i na następnej 

(XXXVIII dnia 22 XI 1766) marszałek Czaplic 

przystał na żądania grupy zwolenników przyjęcia 

projektu Michała Wielhorskiego i biskupa 

Sołtyka. Ta zmiana stanowiska marszałka ujawniła 
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się już w zagajeniu sesji, które zaczął od 

pochwały gorliwości w obronie religii kato-

lickiej. Wezwał jednocześnie do wysłuchania 

propozycji króla, jako opierających się na 

najlepszym rozumieniu sytuacji międzynaro-

dowej i możliwości utrzymania praw kardy-

nalnych. Następnie – po wezwaniu do tronu 

ministerium – przemówił król, który potępił 

próby uniemożliwienia solwowania i harmider 

na poprzedniej sesji oraz wezwał biskupów do 

zdecydowania, czy już teraz należy podej-

mować decyzję w sprawie wiary, czy dopiero 

po zastanowieniu się i dokończeniu materii 

skarbowych. Tu prymas Łubieński i biskup 

Sołtyk (przemawiający w imieniu biskupów16.) 

zgodzili się zaczekać do końca spraw ekono-

micznych. Natomiast Wielhorski żądał decyzji 

w sprawie jego projektu ubezpieczenie wolnego 

głosu. Zgodził się z tym nawet wcześniejszy 

oponent Wielhorskiego – poseł brzesko-litewski 

Sosnowski, który jedynie potępił zamęt na 

wczorajszej sesji, jako ubliżający królowi. Za 

projektem Wielhorskiego opowiedzieli się też 

kasztelan nowogródzki Józef Niesiołowski i 

wojewoda ruski August Czartoryski, poseł 

pomorski Józef Wilczewski, marszałek Stanis-

ław Lubomirski i poseł Adam K. Czartoryski. 

Pomimo tak silnego poparcia nadal  jednak 

trwała dyskusja nad formułą przyjęcia projektu 

Michała Wielhorskiego, ponieważ odrzucono 

propozycję Czaplica o połączeniu go z dodat-

kiem, że sprawa wolności religijnych może być 

przyjęta tylko na zasadzie jednomyślności. 

Ostatecznie Czaplic zobowiązał się, że następna 

sesja zacznie się od zabezpieczenia praw religii 

katolickiej, teraz zaś ponownie postawił projekt 

Ubezpieczenie wolnego głosu, ale już bez 

przydatku o wierze katolickiej. Projekt ten został 

jednomyślnie przyjęty po trzykrotnym zapy-

taniu marszałka o zgodę [1]. 

Na sesji XXXIX (24 XI) marszałek Czaplic 

nie zdołał wywiązać się ze swojego zobo-

wiązania wobec biskupów, że odstępując od 

żądania umieszczenia przydatku o religii w 

projekcie Michała Wielhorskiego zyskają prawo 

przedstawienia swoich racji na obecnej sesji. 

Tak się nie stało, bo kanclerz Zamoyski zgłosił 

konieczność wysłuchania i rozpatrzenia w 

pierwszej kolejności deklaracji posłów: rosyj-

skiego, pruskiego, duńskiego i angielskiego, 

jako dawniej zgłaszanych. Dopiero po ich 

odczytaniu mógł przemówić biskup wileński 

Ignacy Massalski, który w imieniu episkopatu 

złożył projekt w obronie wiary. Po nim 

przemawiali kolejni biskupi: Teodor Kazimierz 

Czartoryski i Hieronim Antoni Szeptycki, 

opowiadając się za projektem, który wreszcie 

odczytał sekretarz. Czaplic trzykrotnie zapytał 

się o zgodę i projekt jednogłośnie przyjęto i 

podpisano. Za przyjęcie tego projektu wszyscy 

dziękowali królowi, zaś Czaplic zachęcał władcę 

do trwania przy wierze i zapewniał o walecz-

nych sercach posłów. Dopiero po ucałowaniu 

ręki królewskiej przez sejmujących zwrócono 

się ku sprawom wojska, które referował woje-

woda ruski August Czartoryski, jako przewod-

niczący Komisji Wojskowej Koronnej. W 

chaotycznej dyskusji głoszono jednak głównie 

wdzięczność królowi za utworzenie Szkoły 

Rycerskiej, chociaż przyjęto też jednogłośnie 

projekt Podwyższenie płacy w wojsku litewskim. 

Na kolejnej sesji (XL dnia 26 XI) Czaplic w 

zagajeniu wygłosił zgrabny panegiryk, w którym 

wyraził wdzięczność królowi za ubezpieczenie 

religii katolickiej, będące wyrazem przywią-

zania narodu do Boga. Dzień ten uznał za 

najszczęśliwszy od czasu koronacji Stanisława 

Augusta. Wyraził nadzieję, że zachęci to do 

zgodnego kontynuowania obrad. W dyskusji 

jednak nic nie osiągnięto, bo pojawiły się głosy 

(wojewoda wileński Michał Kazimierz Ogiński, 

biskup Ignacy Massalski, poseł brzesko-litewski 

Sosnowski 2 razy, poseł podolski Seweryn 

Rzewuski) o przywrócenie dawnych uprawnień 

hetmanom. Również na następnej sesji (XLI 

dnia 27 XI) Czaplic nie zdołał zapanować nad 

dyskusją, sam zresztą wygłaszając bardzo 

tradycyjne zagajenie. W rezultacie nie skupiono 

się na sprawach monetarnych, o których 

rozważenie wnosił biskup Kajetan Sołtyk, lecz 

wdano się w bezowocne spory wokół praw 

dysydentów (ich sprawę wniósł poseł liwski 

Józef Karczewski), których nie zgadzano się 

poszerzać. Dopiero po ustaniu zamętu udało się 
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Czaplicowi przeforsować kilka drobnych 

konstytucji, z których ważniejsza była tylko O 

władzy marszałków wielkich i nadwornych. 

Była to sesja wyczerpująca, bo zakończyła się 

dopiero po północy. Jeszcze dłużej trwała 

kolejna, przedostatnia już sesja XLII (28 XI), 

którą marszałek Czaplic zagaił od podkreślenia 

roli cnoty umiaru i pojednania, jako zmuszającej 

sejm do «… zdań przezornych, głębokich 

rozmysłów, roztropnych Opisów, aby […] 

uciśnionym dawała wsparcie, ukrzywdzonym 

nagrodę, a każdemu żądaną spokoyność». 

Sławił też oczywiście króla za przykładne 

wykonywanie obowiązków, owocujące powszech-

nym postępem w funkcjonowaniu urzędów i 

doskonaleniu prawa. Otworzył tym dyskusję 

nad sądownictwem (sądy referendarskie i 

nadworne). Pojawiały się też sprawy niezbyt 

związane z głównym nurtem dyskusji. W rezul-

tacie przyjmowanie projektów napotykało trud-

ności, co zmusiło Celestyna Czaplica do ich 

zawieszania, by nie tamować możliwości 

zgodnego przyjęcia kolejnych. Do głosowania 

doszło tylko nad projektem Józefa Sosnow-

skiego w sprawie obciążenia ordynacji ostrogskiej 

Projekt recesu Sejmu Anni 1677... W tle tych 

sporów pojawiała się też kwestia zakończenia 

obrad sejmu, z czym wiązać się miało roz-

wiązanie konfederacji Czartoryskich. W rezul-

tacie ta sesja zakończyła się dopiero po 2 w 

nocy [1]. 

Ostatnia sesja XLIII dnia 29 XI nie rodziła 

już tak namiętnych dyskusji, bo zgodnie z 

zagajeniem marszałka Czaplica nie było już 

spraw spornych. Po zaaprobowaniu 41 drob-

nych projektów konstytucji, zgłoszonych przez 

województwa, które przyjęto bez głosowania po 

trzykrotnym wyrażeniu zgody, pozostało tylko 

głosowanie w sprawie wyboru komisarzy do 

komisji skarbowych i wojskowych oraz asesorów 

do sądów zadwornych. Bez dyskusji przyjęto 

też projekt (podpisany przez 12 biskupów) 

odpowiedzi na rezolucje dworów zagranicznych 

w sprawie dysydentów i dyzunitów. Podobnie 

rozstrzygnięto wnioski o nobilitacje i indygenaty 

w wojsku. Na koniec wojewoda poznański 

Antoni Barnaba Jabłonowski wniósł propozycję 

specjalnej nagrody dla Celestyna Czaplica w 

wysokości 60.000 złp i Stanisława Rembieliń-

skiego w wysokości 16.000 złp. Czaplic 

dziękował za nagrody i chciał poddać je pod 

głosowanie, lecz ostatecznie jednomyślnie 

zdecydowano do ich podniesieniu do: 80.000 

dla marszałka i 20.000 dla sekretarza sejmo-

wego. Na zakończenie przyjęto projekt o 

sejmikach relacyjnych i rozwiązaniu konfe-

deracji. Wówczas marszałek Czaplic «Zemdlały 

bardzo na siłach…» prosił o zwolnienie go z 

obowiązku wygłoszenia ostatniej mowy, którą 

w zastępstwie odczytał z kartki jeden z 

arbitrów. W ten sposób zakończył obrady ten 

«sejm Czaplica», który ostatecznie zamknęła 

uroczysta msza pod przewodnictwem biskupa 

kijowskiego Józefa Andrzeja Załuskiego [1].  

Ocena Czaplica jako marszałka sejmu 

Oceniając postawę Celestyna Czaplica na tym 

sejmie należy podkreślić, że miał on wyjątkową 

trudne zadanie. Po pierwsze, co już tu zazna-

czono, miał on ograniczone możliwości oddzia-

ływania na izby, obradujące przecież pod 

węzłem konfederacji, przez co musiał znajdo-

wać się w cieniu króla i marszałków koronnych 

i litewskich. Po drugie jego pozycja polityczna 

była ściśle uzależniona od poparcia ze strony 

króla i Czartoryskich, którym zawdzięczał swoją 

karierę. W tym czasie jednak nastąpiło rozejście 

się dróg monarchy i wspierających go dotych-

czas wujów, w efekcie czego Czartoryscy 

wycofali się z forsowania projektów reform i w 

decydującym momencie poparli wsteczny 

projekt Michała Wielhorskiego, chcąc zabez-

pieczyć tym część dokonań wcześniejszych 

sejmów [6, s. 64]. Po trzecie wreszcie znalazł 

się pod presją sprzecznych nacisków zewnęt-

rznych (Rosja i Prusy wystąpiły przeciw dо-

tychczasowej pozycji Watykanu), zaangażo-

wanych w kwestię dysydencką [12, s. 222]. 

Pomimo tych trudności, w kierowaniu izbą 

starał się jednak stać ponad podziałami.  

Tu istotne jest wskazanie skuteczności jego 

działań, jako marszałka sejmu 1766 roku. W 

świetle lektury diariusza sejmowego należy 

stwierdzić, że Celestyn Czaplic prowadził obrady 

40 sesji tego sejmu (pozostałe 3 sesje zostały 
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odwołane z powodu niedyspozycji króla). W 

czasie 16 z nich (40 %) marszałek Czaplic 

wykazał wysoką sprawność i zaangażowanie, na 

co składały się zręczne zagajenia, umiejętne 

prowadzenie procedury uchwalania konstytucji, 

jak też utrzymywanie dyskusji wokół zasad-

niczego tematu obrad. Jednocześnie jednak na 

12 sesjach (30 %) nie wykazał odpowiednich 

cech przywódczych, dopuszczając do sporów i 

chaosu. Na sesjach tych spokój przywracały 

dopiero wystąpienia marszałka Stanisława 

Lubomirskiego i króla. Dwukrotnie (sesje XV i 

XLI) nawet całkowicie utracił kontrolę nad 

izbą [10, s. 167]. Trzeba jednak zrozumieć 

trudność w zapanowaniu nad emocjami posłów 

i senatorów, czujących za sobą poparcie szla-

checkiej prowincji, niezbyt skłonnych do pod-

porządkowania się nowym przepisom o 

porządku obrad sejmowych. Mając to na uwadze 

należy uznać, że marszałkowi Czaplicowi jednak 

udawało się utrzymać porządek obrad sejmu, 

który realizował kolejno wyznaczane cele, 

skupione głównie wokół zagadnień skarbowych. 

Na osobne rozważania zasługuje kwestia 

sprawności oratorskiej Celestyna Czaplica. Tu 

należy podkreślić, że zagajał on 39 sesji 

sejmowych. Wśród tych zagajeń 7 (18 %) było 

niewątpliwie bardzo dobrych (w tym wyjątkowo 

wzniosła XXIII), zaś tylko 4 (10 %) uznać 

należy za złe (w tym jeden raz – na sesji XXIX – 

doszło do powtórzenia zagajenia z poprzedniej). 

Jako marszałek przemawiał jednak stosunkowo 

rzadko, bo tylko 12 razy (w tym 1 głos, 6 mów, 

2 wotum, 3 przymówienia się). Spośród tych 

wystąpień na szczególną uwagę zasługują 

oczywiście jego mowy, wyróżniające się dużą 

dbałością o czystość języka polskiego. Nie silił 

się też w nich na budowanie złożonych zdań, na 

odwoływanie się do antycznych i obcych lektur, 

czy sięganie do barokowych wzorców. Dosto-

sowywał się jednak do obowiązujących norm 

obyczajowych, nakazujących właściwie stale 

podkreślać zasługi króla, skąd blisko już było 

do panegiryku. Jednak był w tym umiarkowany, 

bo posłużył się nim w szerszym zakresie tylko 

raz, zagajając sesję XL, gdy inni marszałkowie 

sięgali po panegiryk nagminnie, uznając go za 

skuteczny środek oddziaływania na sejmują-

cych [18, s. 135–149]. Z tego względu z tych 

sześciu mów aż 4 (67 %) należy uznać za 

bardzo dobre (wygłoszone na sesjach: I, III, 

XXIX, XL), gdy tylko jedną za nietrafioną (była 

ona odczytana na ostatniej sesji ze względu na 

osłabienie marszałka Czaplica i to niewątpliwie 

wpływa na jej ocenę).  

Nie17. wątpliwie te wysokie umiejętności 

oratorskie, jasne wytyczane celów poszczegól-

nych sesji, wykorzystywanie obecności króla i 

marszałków wielkich (głównie Stanisława Lu-

bomirskiego) oraz istniejącej do końca obrad 

sejmu konfederacji Czartoryskich wpłynęły na 

wysoką ocenę pracy Celestyna Czaplica. Sejmu-

jący wyrazili to przyznaną mu wspomnianą 

nagrodą w wysokości 80.000 złp., zaś w maju 

1767 roku otrzymał również Order Św. Stanis-

ława [10, s. 167].  

Późniejsza działalność 

Ta popularność i uznanie szlachty nie 

przyniosły mu dalszego awansu, chociaż po 

przystąpieniu do konfederacji radomskiej został 

posłem inflanckim w sejmie 1767–1768, za co 

otrzymał starostwo dubińskie w województwie 

bełskim. Od udziału w konfederacji barskiej 

uchylił się, prezentując stanowisko zbliżone do 

dworu. Później zaś zasiadał tylko w sądach 

komisarskich, sądząc sprawy majątkowe. Jego 

ambicji nie zaspokoiła nominacja w 1773 roku 

na łowczego koronnego, bo wówczas starał się 

już o rzeczywiście ważne urzędy podkancle-

rzego koronnego, czy przynajmniej wojewody 

czernihowskiego. To niepowodzenie skłoniło go 

złożenia w maju 1784 roku godności łow-

czego [10, s. 168]. Wówczas ten zasłużony 

polityk, należący też do grona wybitniejszych 

«… ludzi pióra z najbliższego królewskiego 

kręgu parnasu…» [7, s. 112], przeszedł do 

opozycji puławskiej, wracając do współpracy z 

Czartoryskimi. Nową postawę zaprezentował na 

sejmie w 1786 roku, na którym po raz ostatni 

zasiadał jako poseł kijowski. Do opozycyjnej 

działalności, występując w sprawie rozdwojo-

nego sejmiku podolskiego, wprowadził wówczas 

również swojego zięcia Antoniego B. Jabłonow-

skiego wojewodę poznańskiego i ostatecznie 
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kasztelana krakowskiego [2]. Potwierdzeniem 

tej nowej orientacji stało się powołanie 31 XII 

1788 Celestyna Czaplica do składu Komisji 

Wojskowej Obojga Narodów [9, s. 256]. 

Celestyn Czaplic był niewątpliwie jednym z 

najbardziej lubianych i szanowanych marszał-

ków sejmów stanisławowskich. Ceniono go za 

prawość, dobroduszność, humor, kulturę osobistą, 

literacką (był autorem tekstu znanej piosenki 

«Kurdesz na kurdeszami») i muzyczną (skom-

ponował muzykę do pieśni «Niech żyje ten luby 

kątek», autorstwa Woyny) [8, s. 117]. Na 

polityce się jednak nie dorobił, chociaż zdołał 

swoim córkom zapewnić odpowiednie związki – 

Tekla została żoną wspomnianego kasztelana 

krakowskiego Jabłonowskiego, a Teresa wyszła 

za Ksawerego Woynę, polskiego posła w 

Wiedniu [3, s. 295]. Do końca życia pozostał 

wierny rodzinnym stronom, chociaż nie 

uczestniczył już czynnie w życiu politycznym. 
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A. Стройновський, Академія імені Яна Длугоша, м. Ченстохова, Польща 

ЦЕЛЕСТИН ЧАПЛИЦЬ. КИЇВСЬКИЙ ДЕПУТАТ І СПІКЕР СЕЙМУ 1766 РОКУ 

У другій половині XVIII століття розпочався процес занепаду політичного впливу магнатів у Речі Поспо-

литій, хоч на її східних теренах зменшення ролі заможної шляхти тільки розпочиналося. Однак і там форму-

валася кар’єра амбітних представників шляхти, що прагнули подолати гегемонію еліт магнатів (Браницьких, 

Чарторийських, Любомирських, Жевуських і Потоцьких). 

Ключові слова: Целестин Чаплиць; сейм; Річ Посполита. 
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A. Stroinovskiy, Yan Dlogosh Academy, Chenstohowa, Poland 

CELESTINE CHAPLITS. KIEV DEPUTY AND SPEAKER OF THE SEJM IN 1766 

In second half of the XVIII c., the decline process of political influence has begun in Rzeczpospolita, though 

reducing role of wealthy noblemen was just beginning in its eastern part. However, even there was formed the career of 

the ambitious nobility members, which sought to overcome the hegemony of the elite barons (Branickis, Czartoryski, 

Lubomirski, and Potocki Zhevusky). 

Keywords: Celestyne Chaplits; Seim; Polish Pepablic. 
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