
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ 

 

 

ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА 

ІМЕНІ М. С. ГРУШЕВСЬКОГО НАН УКРАЇНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ 
 
 
 

НАУКОВІ  СТУДІЇ  
 

 

 

ВИПУСК  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВ – 2016 



Iсторичний архiв 

2 

 

Засновники видання: 

 

Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили 

 

Інститут української 

археографії та джерелознавства 

імені М.С. Грушевського 

Національної академії наук України 

 

Видання засновано у 2008 р. 

 

Свідоцтва про державну реєстрацію 

серія КВ № 14511-3482Р видано  

Міністерством юстиції України 

від 15.09.2008; 

серія КВ № 15567-4039ПР видано  

Міністерством юстиції України 

від 07.07.2009. 

 

Збірник друкується як фахове видання, 

згідно з наказу МОН України 

(№ 1021 від 07.10.2015) 

 

 

Адреса редколегії: 
 

вул. 68 Десантників, 10, 

м. Миколаїв, 54003 
 

Телефони: (0512) 76-55-99, 

(050) 820-57-26, 

Факс: (0552) 46-51-94, 

E-mail: avi@chmnu.edu.ua, 

e.sinkevych@gmail.com 

  

Головний редактор: 
 

Сінкевич Євген Григорович – доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики, директор науково-

дослідного інституту «Полоністики» Чорноморського націонильного універ-

ситету імені Петра Могили (м. Миколаїв). 

Редакційна рада: 

Клименко Леонід Павлович – доктор технічних наук, професор, заслуже-

ний діяч науки і техніки України, ректор Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили (м. Миколаїв); 

Беглиця Володимир Петрович – доктор наук з державного управління, 

доцент, проректор з наукової роботи Чорноморського національного універ-

ситету імені Петра Могили (м. Миколаїв); 

Маврін Олександр Олександрович – кандидат історичних наук, старший 

науковий співробітник, заступник директора Інституту української археографії 

та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України (м. Київ); 

Кротофіль Маций – доктор історичних наук (dr hab.), професор Інституту 

історії та архівознавства Університету імені Миколая Коперніка в Торуні 

(Польща); 

Срогош Тадеуш – доктор історичних наук (dr hab.), професор, завідувач 

кафедри методології історії та історіографії Академії імені Яна Длугоша в 

Ченстохові (Польща). 

 

Редакційна колегія: 

Багмет Михайло Олександрович – доктор історичних наук, професор, 

заслужений діяч науки і техніки України, проректор з науково-педагогічної 

роботи та питань розвитку, завідувач кафедри державної політики та мене-

джменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили 

(м. Миколаїв); 

Колісніченко Анатолій Іванович – доктор історичних наук, професор, 

професор кафедри політичних наук Чорноморського національного універ-

ситету імені Петра Могили (м. Миколаїв); 

Котляр Юрій Вадимович – доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри історії Чорноморського державного університету імені Петра Моги-

ли (м. Миколаїв); 

Тригуб Петро Микитович – доктор історичних наук, професор, заслужений 

працівник народної освіти України, професор кафедри міжнародних відно-

син та зовнішньої політики Чорноморського національного університету 

імені Петра Могили (м. Миколаїв); 

Сінкевич Ірина Юріївна – заступник начальника відділу використання 

інформації документів Державного архіву Херсонської області – відповіда-

льний секретар редколегії наукового фахового збірника «Історичний архів. 

Наукові студії». 

Рекомендовано до друку: 

 

рішенням вченої ради Чорноморського 

національного університету імені Петра 

Могили від 20.10.2016, протокол № 2 

рішенням вченої ради Інституту української археографії та джерелознавства 

імені М. С. Грушевського Національної академії наук України від 17.11.2016, 

протокол № 9 

 

 

Історичний архів. Наукові студії : Збірник наукових праць. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ  

ім. Петра Могили, 2016. – Вип. 17. – 176 с. 
 

Збірник містить публікації історичних джерел, джерелознавчих та історіографічних досліджень, статей 

з актуальних проблем історії України та всесвітньої історії, міжнародних відносин, історії історичної науки, 

рецензії, повідомлення про наукові події та заходи. 

Мова видання: українська, польська, англійська. 

 

 

Редколегія публікує матеріали, не завжди поділяючи погляди їхніх авторів, зберігає стиль матеріалів, зали-

шає за собою право скорочувати та редагувати тексти. Автор несе відповідальність за зміст статті, дос-

товірність фактів, цитат, дат тощо. Друковані в інших виданнях матеріали до розгляду не приймаються. У 

разі передруку публікацій посилання на «Історичний архів. Наукові студії» обов’язкове. 

 

© ЧНУ ім. Петра Могили, 2016 

ISSN 2077-5709 © Автори статей, 2016 
 

 

І 90 

 

 

mailto:e.sinkevych@gmail.com


Випуск 17 

3 

ЗМІСТ 
 

 

 

Регіональна історія 

 

Кучеренко А. А. (Миколаїв) 
Поглиблення польсько-українського протистояння в Галичині на зламі ХІХ–ХХ ст.  ......... 6 

 

Мокляк Я. (Краків), Сінкевич Є. Г. (Миколаїв) 
Культурне життя польської громади Одеси на сторінках польсько-мовної 

періодики на початку ХХ ст. ..................................................................................................... 10 

 

Сацький П. В. (Київ) 

Трудові ресурси Криму і процес будівництва Північно-Кримського каналу 

в 1951-1954 рр.  ........................................................................................................................... 14 

 

Тарнавський Р. Б. (Львів) 

Рішення Ради Львівського державного університету імені Івана Франка 

про присвоєння наукових ступенів та вчених звань (січень-травень 1941 р.) ...................... 22 

 

Токаленко П. О. (Херсон) 
Причини та наслідки селянських заворушень у південних губерніях 

Російської імперії в роки першої російської революції .......................................................... 30 

 

Нагрибельний Я. А. (Херсон) 
Підготовка фахівців для торговельного флоту на Херсонщині в другій половині 

ХІХ – на початку ХХ ст.  ............................................................................................................ 36 

 

 

Вітчизняна і всесвітня історія 

 

Агафонова Н. (Одеса) 
Знак рівності між етимологією етнікону «половці» і подієвим рядом в історії 

праукраїнських земель ХІ-ХІІ ст.  ............................................................................................. 43 

 

Водотика С. Г., Савенок Л. А. (Херсон) 
Дискусійні аспекти науково-організаційної системи ВУАН 1921-1928 рр.: 

кафедри у структурі історичного знання .................................................................................. 51 

 

Котиченко А. (Одеса) 

Дитяча безпритульність у Другій Речіпосполитій: причини та способи 

подолання соціальної аномалії .................................................................................................. 57 

 

Міронова І. С. (Миколаїв) 

Національне питання в УРСР (1920-1980-ті рр.). Проблеми та шляхи вирішення .............. 63 

 

Шарін О. (Миколаїв) 
Урбанізаційні процеси та шляхи вирішення соціальних проблем міського 

населення півдня України у 60-х рр. ХХ ст. ............................................................................ 70 

 

 



Iсторичний архiв 

4 

Історіографія, джерелознавство, персоналії 

 

Безлуцька О. П. (Херсон) 
Олександр Олександрович Браунер (1857-1941): нариси біографії 

і наукової творчості .................................................................................................................... 77 

 

Бурім Д. В., Черненко Ю. А. (Київ) 
Документи архіву ОУН у Києві про українську еміграцію в Німеччині 

в 1920-1945 рр.  ........................................................................................................................... 84 

 

Гайдай О. М. (Миколаїв) 

Господарська та громадська діяльність династії Харитоненків за документами 

Державного архіву Сумської області ........................................................................................ 97 

 

Гетте Г. (Кельн) 
Іван Степанович Мазепа-Коледенський – втілення епосу українського 

духовного відродження козацтва ............................................................................................ 106 

 

Зеркаль М. М. (Миколаїв) 

Історіографія дослідження голодомору 1932-1933 рр. на Миколаївщині 

в роки незалежності та перспективи для подальшого вивчення .......................................... 114 

 

Левченко Л. Л. (Миколаїв) 

Чорноморський Центральний військово-морський архів: подальші розвідки 

в історію втраченого Україною архіву ................................................................................... 120 

 

Рябчикова Н. (Миколаїв) 

Петро Соломатін: краєзнавець, журналіст ............................................................................. 143 

 

Удовік В. (Одеса) 

Україна та окупація Криму Росією 2014 р. в оцінках японських науковців ....................... 150 

 

Хмель А. О. (Миколаїв) 

Стан та перспективи розвитку іспаністики в незалежній Україні ....................................... 158 

 

Цецик Я. П. (Рівне) 
Документи державних архівів Волинської та Рівненської областей як джерело 

дослідження ролі органів міського самоврядування Волині у розвитку міст 

на початку ХХ ст.  ..................................................................................................................... 168 

  



Випуск 17 

5 

 

  

Регiональна iсторiя 

 

 



Iсторичний архiв 

6 

УДК 947 

А. А. Кучеренко, 
канд. іст. наук, доцент, докторант 

Чорноморського національного університету 
імені Петра Могили 

 

 

ПОГЛИБЛЕННЯ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО 
ПРОТИСТОЯННЯ В ГАЛИЧИНІ НА ЗЛАМІ ХІХ–ХХ ст. 

 

 
Політика «нової ери» запропонована К.Бадені з метою нормалізації відносин між по-

ляками і українцями в Галичині зазнала краху. Найбільше напруження і навіть відкритого 
протистояння викликали питання шкільної освіти українською мовою, відкриття украї-
номовного університету у Львові, дискримінаційне щодо українців виборче законодав-
ство і, навіть залізничні квитки як один із мовних аспектів. Нами розглянуто причини і 
хід даного конфлікту, проаналізована історіографія проблеми; визначено місце, яке по-
сідали в ньому намісники Галичини, які за національною приналежністю були поляками. 

Ключові слова: Галичина, українці, поляки, намісник 
 
 

«Весна народів» активізувала зусилля 

українців Галичини направлені на здобуття 

щонайменше автономії у складі Австрійської 

імперії, а як програма максимум – разом з 

українцями Наддніпрянщини добиватися 

розбудови соборної України. Ці прагнення 

зіштовхнулися із бажанням поляків відроди-

ти втрачену наприкінці ХVІІІ століття дер-

жавність. І, звичайно, польська спільнота й 

чути не хотіла про якусь українську держав-

ність, чи бодай реалізацію права українців на 

культурно-національну автономію. Віденський 

уряд вміло використовував на власну ко-

ристь протиріччя між двома слов’янськими 

нардами. Необхідно зазначити, що відносини 

між поляками та українцями то набували 

загострення, то доходили до певного поро-

зуміння. Адже досвід спільного проживання 

впродовж віків давав підстави до пошуку 

компромісу. 

Маємо зазначити, що в загальних рисах 

культурно-освітні та соціально-економічні 

процеси в середовищі українського населення 

Галичини, його відстоювання своїх прав вже 

досліджено у роботах українських науковців 

О. Аркуші [1-2], Я. Грицака [3], Т. Гунчака 

[4], М. Демковича-Добрянського [5], Л. За-

шкільняка і М. Крикуна [6], К. Левицького 

[7], І. Монолатія [8], Ю. Михальського [9], 

М. Мудрого [10], І. Самаранцева [11], Ю. Пле-

кана [12], О. Сухого [13], Д.П. Химки [14],  

І. Чорновола [15-17] та інших, а також поль-

ських істориків Я. Мокляка [18], Ю. Грухаля 

[19], Ст. Гродзіцкого [20] та француза Д. Бо-

вуа [21]. 

«Весна народів» розбудила жагу народів, 

що населяли Австрійську імперію до відсто-

ювання власних інтересів з метою самовиз-

начення. В цій ситуації неминучим було ви-

никнення протистояння українців та поляків, 

особливо у Східній Галичині. Більш заможне 

польське населення мало кращі можливості 

скористатися із проголошеного владою 

принципу культурно-національної автономії, 

а згодом посіли ключові позиції в Крайовій 

адміністрації, в тому числі вони делегували 

свого представника на посаду намісника Га-

личини, який мав достатньо великі повнова-

ження. Галичина лише формально залиши-

лася австрійською провінцією з австрійсь-

кою конституцією, австрійськими законами, 

австрійським правосуддям і адміністрацією, 

а насправді все управління краєм, здійснення 

правосуддя і представництво краю перейшли 

до рук польських шляхтичів, які, обійшовши 

конституційні закони, запровадили в Гали-

чині порядки терору, хабарництва і прямого 

насильства. Польсько-українським протисто-

янням достатньо вміло користалася центра-

льна влада, яка час від часу вдавалася до ма-

ніпулювання у власних інтересах. 

Із метою завадити такій політиці Відня  

в 1890 році тогочасний намісник Галичини  

К. Бадені уклав угоду з Олександром Барвін-

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1890
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ським, Юліаном Романчуком та іншими на-

родовцями (так звана «нова ера») з метою 

стабілізувати українсько-польські відносини 

в краї ціною незначних поступок українцям, 

пообіцявши їм за підтримку урядової полі-

тики декілька депутатських місць у парламе-

нті, дозвіл на викладання української мови в 

школах тощо. Досягнення угоди відбулося 

на осінній сесії галицького сейму. «Маршал 

Евстахій Сангушко, нащадок давно ополяче-

ного українського роду, створив її промо-

вою, в якій заявив м. і. що він не робить різ-

ниці ані поміж партіями ані національностя-

ми й додав по українськи: «не забуду ніколи, 

що мої предки говорили по руськи». Екзеку-

тором «угоди» мав бути галицький намісник 

гр. Казимир Бадені, з польського й урядового 

боку тоді, як з українського взяв собі її особ-

ливо до серця Олександер Барвінський. Він 

відіграв ролю посередника поміж урядом і 

народовцями, він теж залишився вірний «но-

вій ері» й тоді, коли вона провалилася. Дня 

24 падолиста 1890 р. відбулася вступна кон-

ференція намісника Баденього з представни-

ками народовецького політичного товарист-

ва «Народня Рада» Омеляном Огоновським, 

Олександром Барвінським, Костем Левиць-

ким, сеймовими послами о. Кирилом Ман-

дичевським і Константином Телішевським, 

та галицьким митрополитом Сильвестром 

Сембратовичем. На другий день по конфере-

нції виступив у соймі посол Телішевський з 

заявою, що, оскільки поляки й австрійський 

уряд підуть назустріч вимогам українського 

народу щодо рівноправности на культурному 

полі, він учить, що український народ подіб-

но, як «є льояльний супроти династії й дер-

жави, буде також льояльний супроти польсь-

кого народу» [22]. 

Офіційного тексту угоди ніколи не було 

складено. Формально вона трималася на чес-

ному слові її ініціаторів. Це робило даний 

компроміс дуже хитким – найменша підозра 

у нечесності однієї із сторін ставила під за-

грозу всі домовленості. У підсумку так і ста-

лося. Загострення суспільно-політичної бо-

ротьби в Галичині відбулося у зв’язку з пар-

ламентськими виборами 1897 р. які увійшли 

в історію як криваві баденівські вибори [2,  

с. 205]. Вибори відбувалися в умовах урядо-

вого терору, зловживань, обману і підкупів. 

Влада в день виборів ввела війська в десяти 

сіл і міст краю. В селах Баличі, Черніїв, Ко-

марно, Куликів, де селяни виступили на за-

хист своїх прав, проти виборчих зловживань, 

дійшло до кривавих зіткнень з військами, в 

ході яких було вбито 9, поранено 19 чоловік, 

більше 800 арештовано. За участь у завору-

шеннях власті організували 24 політичні 

процеси, на яких було засуджено 149 чоловік 

[23, с. 92]. 

Друга половина 1890-х років була пере-

ломною в історії суспільно-політичної боро-

тьби в Галичині. Тут швидко набирав сили 

процес національного самоусвідомлення на-

родних мас, формувалася партійно-політична 

система. Ідея побудови незалежної соборної 

Української держави стала найважливішою 

засадою політичних партій. Разом з тим, піс-

ля закінчення «нової ери» значно загостри-

лися українсько-польські стосунки. 

Пожвавлення українського національно-

політичного руху на початку ХХ ст. було 

спрямоване проти правлячої польської еліти. 

1902-1903 pp. були переломними для бага-

тьох польських політичних партій у подаль-

шому здійсненні національної політики зага-

лом та у ставленні до українського питання 

зокрема. У цей період сутність і форми поль-

ської національної програми зазнають важ-

ливих змін. Їх ідеологічним підґрунтям у 

польській національно-політичній доктрині 

стало те, що на зміну гаслу збереження «іс-

нуючого становища» утверджується думка 

порятунку історичної «польскості». Маємо 

зазначити, що польські націонал-демократи 

які на початку ХХ ст. посіли домінуючі по-

зиції у польському партійно-політичному 

спектрі, будували свою державно-політичну 

програму на антиукраїнських гаслах. 

У кінці 1903 р. по Східній Галичині про-

котилася хвиля масових народних віч, на 

яких висловлювалася підтримка українським 

політикам та висувалися вимоги задовольни-

ти політичні й національні права русинів у 

краї. Виявом загострення українсько-поль-

ських стосунків була також боротьба за укра-

їнський університет у Львові, який, на пере-

конання провідних громадських і культур-

них діячів, мав не лише формувати високоо-

свічену інтелігенцію, але й стати важливим 

засобом розвитку національно-політичного 

руху. Ідею створення окремого українського 

університету, яка вперше була висунута ще в 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%AE%D0%BB%D1%96%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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липні 1899 р. на вічі у Львові підхопили ши-

рокі верстви українського суспільства [23, 

с.104]. 

«На початку ХХ століття діяльність у на-

прямку розширення можливостей крайової 

автономії, здійснювана правлячою елітою 

Галичини, розширила поле польсько-українсь-

кої конфронтації. Суперечка розгорілася що-

до меж використання польської і української 

мови в публічній сфері й обумовлювався 

законодавчими ініціативами в сеймі підня-

тих у 1907 році консервативними польськи-

ми депутатами, що викликало протести в 

українському середовищі. Дійшло тоді до 

зміни в політиці українського угрупування в 

сеймі, що полягала в застосуванні так званої 

технічної обструкції. Також гостро українці 

виступили проти закону про розширення 

компетенції Крайової шкільної ради (подан-

ня Міхала Бобжинського) і закону про мову 

урядування влади автономії (подання Давида 

Абрагамовича)» [24, с.693-694]. 

У 1902 році було запроваджено нові та-

рифи за проїзд залізницею. Дирекція заліз-

ниці у Львові та Станіславові здійснила друк 

нових квитків з надписами німецькою і 

польською мовами. Українці не однократно 

піднімали питання стосовно такої дискримі-

нації і вимагали в касах видавати квитки, де 

є написи українською. Їх у цій боротьбі підт-

римала газета «Діло», яка публікувала чис-

ленні факти таких конфліктів та заохочувала 

писати скарги місцевій і центральній владі. 

Протести українців, які на перших порах 

мали більше ознаки побутових, набули полі-

тичного характеру і охопили принаймні всю 

Східну Галичину. І дійсно, питання друку 

залізничних квитків у тому числі й українсь-

кою мовою стало проблемою місцевої влади 

та вийшло на центральний рівень, про що 

інформувало своїх читачів «Діло» [25]. Од-

нак, польська більшість у сеймі не спішила 

позитивно вирішити вимоги українців і дис-

кусії розтягнулися на тривалий час. 

Маємо зазначити, що Крайовий сейм Га-

личини достатньо часто ставав ареною укра-

їнсько-польського протистояння. Цій про-

блематиці свого часу була присвячена моно-

графія відомого польського дослідника Ста-

ніслава Гродзіського [26]. 

Таким чином, маємо підстави вважати, що 

після закінчення політики «нової ери» украї-

нсько-польські стосунки в значній мірі заго-

стрилися. На початку ХХ століття українсь-

кий національний рух набрав загрозливих 

для поляків форм у вигляду селянських ви-

ступів, страйків студентів, руху за виборчу 

реформу. Незважаючи на протидію з боку 

австрійської і польської адміністрації в Га-

личині українці добилися низки важливих 

поступок, які, на жаль, були втрачені з поча-

тком Першої світової війни. 
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The policy of «new era», proposed by K. Badeni with a purpose of normalization of relations between the Poles and 

the Ukrainians in Galicia, ended in fiasco. The issues of school education in the Ukrainian language, establishment of 

the Ukrainian-speaking university in Lviv, discriminatory electoral legislation in regard to the Ukrainians, and even 

train tickets as one of the language aspects, induced a great tension and even open opposition. We have examined rea-

sons and course of this conflict, analyzed a historiography of the issue and determined a place occupied by the Galician 

governors who were the Poles by their nationality. 

«The Spring of the Nations» awoke and rive of people, residing in the Austrian Empire, to defend their own interests 

with the purpose of self-determination. A rise of confrontation between the Poles and the Ukrainians was inevitable in 

this situation, especially in Eastern Galicia. The richest Polish population had better possibilities to make use of the 

principle of national and cultural autonomy, proclaimed by the government and later occupied key positions in the 

regional administration; among other things they delegated their representative to a position of governor of Galicia 
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КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ ПОЛЬСЬКОЇ 
ГРОМАДИ ОДЕСИ НА СТОРІНКАХ ПОЛЬСЬКО-МОВНОЇ 

ПЕРІОДИКИ НА ПОЧАТКУ ХХ ст. 
 

 
Як відомо, Російська імперія була своєрідною «тюрмою» народів. Царизм всіляко при-

душував національне життя народів, що населяли імперію. Принагідно тут згадати 
Валуєвський і Емський укази, які фактично вивели українську мову за межі функціону-
вання на офіційному рівні, сприяли русифікації українців. Складною була ситуація і у 
представників інших національностей, зокрема поляків. Революційні події 1905-1907 ро-
ку активізували культурно-освітній рух народів імперії. Постаралися скористатися си-
туацією й поляки, які проживали в м. Одесі. Вони на той час становили достатньо ве-
лику групу населення міста. Свідченням цього можуть слугувати три костели і наяв-
ність вулиці Польської, де переважно мешкала заможна польська знать. В місті виникли 
три польських культурно-освітніх товариства, які організували любительські теат-
ральні трупи, сприяли появі та друку польсько-мовної преси тощо. Завдячуючи п’яти 
газетам і бюлетеню, що виходили польською мовою є можливість відтворити культу-
рне життя польської громади міста Одеси на початку ХХ століття. 

Ключові слова: преса, Одеса, польський театр, поляки. 

 

 

На початку ХХ століття теоретики-сус-

пільствознавці визначили роль преси, зокре-

ма газет, як колективних пропагандистів, 

агітаторів, а також колективних організато-

рів культурно-освітнього руху. Події першої 

російської революції 1905-1907 рр. сприяли 

активізації національного руху, створили умо-

ви для заснування в Одесі польсько-мовних 

газет. Їх виникнення і становлення стало ва-

жливою ознакою модернізації громадського 

життя, його еволюції в напрямку європейсь-

ких демократичних тенденцій. Польська періо-

дика суттєво сприяла збереженню та утвер-

дженню національної самобутності народу. 

Друковані періодичні органи в загальній си-

стемі преси імперії відображали інтереси 

польського населення, виконували роль по-

літичної трибуни. Царський уряд в Російсь-

кій імперії на початку ХХ ст. побоювався 

активізації національних рухів, тому всіляко 

намагався цьому перешкодити, тому ство-

рював незадовільні умови для розвитку пре-

си, вбачаючи в ній потужний чинник у фор-

муванні національної свідомості. 

Необхідно відзначити, що на початку  

ХХ ст. польська громада посідала чільне мі-

сце серед інших національних меншин Оде-

си. Це було пов’язано в першу чергу із акти-

вною діяльністю польських культурних то-

вариств «Ognisko», «Lira», «Dom Polski», які 

були створені у роки революції 1905-1907 

років. Зокрема 17 січня 1906 року була ство-

рена одна з найбільш дієвих культурно-

просвітницьких організацій «Ognisko», яка 

мала у своєму складі три відділення: літера-

турне, спортивне та музично-драматичне [1, 

с.125]. Товариство провадило активну теат-

ральну діяльність. Його трупа можна сказа-

ти, що належала до елітарних, про що свід-

чила й ціна на квитки, яка була значно вища 

ніж на спектаклі, які організовувала «Ліра». 

Найбільш вдалими постановками місцева 

польська преса вважала «Siostra Beatrix», 

«Gioconda». Привертає увагу також діяль-

ність організованого у 1909 році «Гуртка 

любителів сцени». Він представив на суд 

глядачів свої постановки: «Bibiński», «Babunia», 

«Barcarola», «Pożegnanie», «Debiutantka», «Dzieci 
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Muzy», «Eros i Psyche», «Niedźwiedź», «Pan 

Dyrektor», «Głodny Don-Juan» [2, c. 94]. У 

наступному, 1910 році «Гурток любителів 

сцени» виніс на суд публіки вистави: «Ach to 

Zakopane», «Consilium Fakultatis», «Ciotka 

Karola», «Baby», «Niedżwiedż», «Gwiazdka 

błysnęła» [3, c. 184]. У сезоні 1913-1914 років 

публіці було представлено наступні спектак-

лі: «Drużba», «Czy z powołania?», «Przygoda 

pana Edwarda», «Nasze bziki», «Okno na 1-m 

piętrze», «Nic nowego», «Marynarz», «Rysia  

w Krynicy», «Przygoda Bogusia», «Grzechy 

niedoli», «Gałązka heliotropu», «W gołębniku». 

Успіх театральним постановкам товариства 

«Огніско» забезпечував професіоналізм і 

талант режисера В. Томашевського. 

Невдовзі, а саме 20 лютого 1906 року було 

засновано товариство «Lira» [4, с. 128]. То-

вариство мало дві секції: музичну і драмати-

чну. На 28 травня 1906 року остання нарахо-

вувала близько 50 осіб. Її керівником був  

А. Майзель, а режисером А. Станіславський 

[5, c. 3]. Зала яку орендувало товариство мо-

гла вмісити близько 300 глядачів [6, c. 3]. 

Склад трупи був соціально неоднорідним. 

Однією з найбільш успішних була вистава 

авторства Ридля «Z dobrego serca». Товарис-

тво мало на меті утворення постійної поль-

ської трупи в Одесі, відкриття драматичної 

школи [7, c. 2]. «Lira» давала вистави у субо-

ту, а згодом ще й у неділю. Серед постановок 

преса відзначала «Popychadło», «Żabusia», 

«Emigracja chłopska», «Klub Kawalerów», «W 

noc lipcową». Значну частку фінансових над-

ходжень товариства становили кошти виру-

чені від спектаклів [8, c. 90]. У травні 1908 

року товариство «Lira» об’єдналося з театра-

льним відділом товариства «Ognisko». Це, 

очевидно, було пов’язано з тією обставиною, 

що товариство «Ліра» було орендатором за-

ли, яка належала «Огніску». Однак, вже на-

прикінці того ж року товариство відокреми-

лося, та із січня 1909 року розпочало влаш-

товувати вечори кожної неділі. Театральни-

ми підмостками стало приміщення «Купець-

кого клубу». Зокрема глядачі побачили  

вистави авторства: W. Ritnera «W małym 

domku», J. Blirińskiego «Marcowy kawaler», 

Marka «Wieczna bajka», G. Zapolskiej «Moralność 

pani Dulskiej», M. Gawalewicza «We czworo», 

A. Fredry «Zemsta za mur graniczny», A. Stodora 

«Złocista góra», W. Perzyńskiego «Lekkomyślna 

siostra», Jordana «Wint», M. Bałuckiego «Na 

łonie natury» [9, c. 95]. Як видно із місцевої 

преси, наступний зимовий сезон було відкрито 

20 вересня 1909 року спектаклем R. Ruszkowskiego 

«Wesele Fonsia». Впродовж сезону глядачі 

переглянули вистави: «Porwanie Sabinek», 

«Stare długi», «Sąiadki», «Przezorna mama», 

«Małka Szwarcenkoph», «Aktorki», «Aszantka», 

«Parodje miłości», «Pan Dyrektor», «Don Juan 

Modern», «Hania», «Przedślubny poranek Anatola», 

«Matka», «Dziewiczy wieczór», «Niedźwiedź», 

«Anonim», «Podejrzana osoba», «Inteligent» [9, 

c. 153]. Наступний сезон тривав з 26 вересня 

1910 року по 8 травня 1911 року. Із полько-

мовної преси дізнаємося, що глядачі побачили 

вистави: «Aszantke», «Ahaswera», «Sąsiadek», 

«Mazepę», «Nad przepaścią», «Porwanie Sabinek», 

«Śnieg», «Pożyczoną baletnicę», «Wicka i 

Wacka», «W sieci», «W małym domku», 

«Wesele», «Broń niewieścią», «Bańki mydlane», 

«Człowieka czynu», «Dług wdzięczności», 

«Gniazdko», «Kajtusia», «Kuzynka Alfonsa», 

«Marcowego kawalera», «Miłostki husarski», 

«Nieboszczyka», «Ostatnia próba», «Protekcję», 

«Recenzyję», «Sekretarza pani prezesowej», 

«Walc barona Molskiego», «Złotego cielca», «Z 

przypadku», «Żmijkę» [10, c. 184]. «Nowiny 

Polskie» констатували: «Аматори «Ліри» ста-

ли досвідченими акторами і їх сценічні успі-

хи очевидні» [11, c. 3]. Очевидно фінансова 

ситуація, яка була обумовлена Першою сві-

товою війною змусила акторів всіх польсь-

ких театрів Одеси об’єднатися в «Артистичну 

дружину (Drużyna Artystyczna)» [12, c. 59]. 

Наступним, 17 вересня 1906 року був від-

критий «Dom Polski». Драматична секція 

«Дому польського» у 1907 році дала 38 ви-

став, а у 1908 році – 65 і, вже за дев’ять мі-

сяців 1909 року – 57 [9, c. 94]. Навіть в умо-

вах реорганізації товариства у 1910 році було 

показано глядачу 18 вистав польською мо-

вою і 3 вистави українською. Серед них ви-

ділимо: «Adam i Ewa», «Mąż od biedy», 

«Pacjent Nr.1», «Parpdje miłośći», «Stryj 

przyjechał», «Zagroda Sobkowa», «Złoty cieliec». 

У сезоні 1910-1911 років було поставлено 53 

вистави переважно на народну тематику. 

Схвальні відгуки преси отримали перш за все: 

«Bociany», «Łobrowianie», «Rozkosze życia», 

«Surdut i siemięga», «Zagroda Sobkowa». 

Склалася ситуація, коли ставити регулярно 

спектаклі було складно. Вже напередодні 
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Першої світової війни було поставлено низку 

спектаклів запрошеними режисерами: Стані-

славським, Рудліцьким, Ковалем, Халіцьким, 

Хмелевським. В умовах війни зала «Дому 

польського» була здана в оренду. Але й у 

таких скрутних умовах вдалося поставити 

декілька спектаклів: «Braci Lerch», «Jeniec 

Napoleona», «Szkoła», «Grube ryby» [12, c. 59]. 

Ці товариства стали мистецькими осеред-

ками культурного життя Одеси і польської 

общини. Саме тут виникли потужні аматор-

ські театральні трупи, проводилися літерату-

рні читання та музичні вечори. Польські 

аматорські театри Одеси давали можливість 

всім верствам населення відвідувати вистави 

рідною мовою. Деякі з акторів-аматорів так 

удосконалили свою майстерність, що стали 

професійними акторами. Польське театраль-

не життя в Одесі було короткотривалим, але 

залишило яскравий слід у культурному житті 

міста. Активізація культурного життя поля-

ків Одеси стала підґрунтям до заснування 

періодичних польсько-мовних видань. 

Польська періодична преса була предста-

влена наступними виданнями: «Dziennik 

Odeski», «Życie Polskie», «Nowiny Polskie», 

«Głos Polski», «Przegląd Polski». Здійснені в 

цих виданнях замітки про театральне життя 

польських товариств інформували про кале-

ндар виступів. Із публікацій маємо можли-

вість дізнатися про найбільш популярних 

акторів, а також тих, хто на думку критиків 

виступив провально. Іноді, автори заміток 

відзначали дебюти. Маємо розуміти, що ак-

тори на сцені не були професійними, тому їх 

гра іноді бажала бути кращою. Саме про це 

дізнаємося із замітки в газеті «Głos Polski», 

де подано критичні замітки про гру акторів: 

«…Ніхто відповідно не пристосувався до 

своїх ролей» [13, c. 2], і далі «…виконання у 

всіх слабке», та ще «артисти видається, не 

знають своїх ролей, і, навіть, не можуть по-

вторювати за суфлером, якого було чутно на 

всю залу» [14, c. 2]. Інша газета, «Nowiny 

Polski» більш сприятливо відгукувалася про 

гру акторів: «Можемо на разі сказати, що 

маємо між нами насправді талановитих ак-

торів» [15, c. 2]. Ці театральні експерименти 

польського театру мали в Одесі своє глибоке 

підґрунтя, адже у 1805-1809 роках там діяла 

трупа Яна-Непомуцена – Міхала Камінсько-

го, видатного діяча польського театру пер-

шої половини ХІХ століття [16, с. 187-205]. 

Очевидно критика на сторінках окремих 

видань підштовхнула до думки про необхід-

ність відкриття драматичної школи, яка бул-

ла відкрита в Одесі 1 вересня 1907 року. За-

звичай театральні вистави польських колек-

тивів перетікали в танцювальні вечори, до 

яких приєднувалися представники інших 

національних товариств. 
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CULTURAL LIFE OF POLISH COMMUNITY IN ODESSA 

ON THE PAGES OF THE POLISH-LANGUAGE PRESS IN THE EARLY XX 

 

It is worldwide known, that Russian Empire was like «prison» for peoples. The tsarists’ government strongly sup-

pressed the national life of the peoples inhabiting the Empire. It is worth mentioning here the Valuev and Ems Decrees, 

that actually have brought the Ukrainian language out of operation at the official level and promoted russification of 

the Ukrainians. The situation was complicated also for representatives of other nationalities, including Poles. The revo-

lutionary events of 1905-1907 intensified the cultural and educational movement of the Empire peoples. The Poles, that 

lived in Odessa, tried to exploit the situation. At that period of time they were quite a large group of the population. The 

evidence of this can serve three churches and the presence of Polish street, where mostly lived the wealthy Polish nobil-

ity. Three Polish cultural and educational centres have emerged in the city, that organized armature theatre companies, 

contributed to the emergence and publishing of Polish-language press and so on. Thanks to the five newspapers and the 

bulletin that were published in Polish, there is a possibility to recreate cultural life of Polish community in Odessa in 

the early XX. 

Key words: Press, Odessa, Polish theatre, Poles. 
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ТРУДОВІ РЕСУРСИ КРИМУ І ПРОЦЕС БУДІВНИЦТВА 
ПІВНІЧНО-КРИМСЬКОГО КАНАЛУ В 1951-1954 рр. 

 

 
Метою статті є дослідження трудових ресурсів Криму у 1950-1953 рр. і потенційних 

можливостей їх використання у процесі будівництва Північно-Кримського каналу і госпо-
дарського освоєння територій півночі Кримського півострова. На основі архівних матері-
алів автор досліджує чисельність працездатного населення в сільській місцевості та у 
містах Криму, чисельність працівників, зокрема, у будівельно-монтажній галузі. Також 
автор аналізує потреби в трудових ресурсах для будівництва Південно-Українського і Пі-
внічно-Кримського каналів. Автор статті робить висновок, що трудові ресурси Криму у 
період будівництва Південно-Українського і Північно-Кримського каналів були не числен-
ними і господарства півострова перебували, здебільшого, у депресивному стані. Тому 
будівництво на території Криму відбувалося надзвичайно низькими темпами. 

Автор статті робить висновок, що трудові ресурси Криму у період будівництва Пів-
денно-Українського і Північно-Кримського каналів були не численними і господарства піво-
строва перебували, здебільшого, у депресивному стані. Тому будівництво на території 
Криму відбувалося надзвичайно низькими темпами. Подальше дослідження проблематики 
мобілізації й експлуатації трудових ресурсів Криму у пізньосталінський період дає змогу 
для більш повної оцінки внеску України у соціально-економічний розвиток Криму. 

Ключові слова: будівництво Південно-Українського і Північно-Кримського каналів, ін-
женерно-технічні працівники, «Укрводбуд», Статистичне Управління Кримської області. 

 

 

Інтеграційні процеси між Кримом і Укра-

їною активізувалися із початком будівництва 

Каховської ГЕС і Південно-Українського  

та Північно-Кримського каналів й системи 

зрошування земель південних районів Укра-

їни і північних районів Криму. Це будівниц-

тво розгорнулося на підставі виходу поста-

нови Ради Міністрів СРСР і ЦК ВКП(б) від 

20 вересня 1950 р. і активна його фаза поча-

лась у 1951 р. Для забезпечення цього будів-

ництва була потреба у матеріальному, фінан-

совому, адміністративно-організаційному за-

безпеченні, а також у трудових ресурсах. Пи-

тання організації процесу мобілізації трудо-

вих ресурсів для масштабного будівництва 

було надзвичайно мало ключове значення, 

оскільки мобілізація працівників на «будів-

ництво комунізму», а саме таким було ого-

лошено будівництво Каховської ГЕС і Пів-

денно-Українського й Північно-Кримського 

каналів, мала покласти основи для забезпе-

чення трудовими ресурсами процесу майбу-

тнього освоєння зрошуваних земель півдня 

України і півночі Криму. 

Проблематика ресурсного потенціалу Кри-

му напередодні передачі півострова від РРФСР 

до складу УРСР висвітлювалась у виданнях 

періоду початку 1950-х рр. [1]. Окремі аспе-

кти трудового потенціалу Криму у цей же 

період аналізуються у передмові до збірника 

документів, присвяченого економічному ро-

звитку Криму 1945-1970 рр., доктора істори-

чних наук М. М. Максименка [2]. Проте, у 

радянський період дослідження потенціалу 

трудових ресурсів Криму носили ідеологізо-

ваний характер і, фактично, мали на меті 

обґрунтувати ефективність радянської сис-

теми організації праці. Більш об’єктивний 

характер має дослідження В.Н. Пащені, яке 

здійснено на основі матеріалів Державного 

архіву в Автономній Республіці Крим [3]. 

Метою статті є дослідження мобілізаційно-

го потенціалу трудових ресурсів на території 

Криму в період будівництва Південно-Укра-

їнського та Північно-Кримського каналів. 

На нараді в ЦК КП(б)У 7 жовтня 1950 р., 

яка була присвячена виходу постанови Ради 

Міністрів СРСР і ЦК ВКП(б) «Про будівниц-
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тво Каховської гідроелектростанції на річці 

Дніпро, Південно-Українського каналу, Пів-

нічно-Кримського каналу і про зрошення 

південних районів України і північних райо-

нів Криму», начальник Головного управлін-

ня «Укрводбуд» Міністерства бавовництва 

СРСР А. Бочкін заявив, що за самими «чор-

новими підрахунками» для будівництва Пів-

денно-Українського каналу слід задіяти бли-

зько 60-80 тисяч працівників. Переважно, за 

заявою А. Бочкіна, це мали бути не прості 

землекопи, а кваліфіковані робітники, що 

давало підстави поставити питання про ство-

рення навчального комбінату для майбутніх 

робітників [4, арк. 4a]. Контигент інженерно-

технічного складу передбачався чисельністю 

дві-дві з половиною тисячі чоловік. Частко-

во, як висловився начальник «Укрводбуду», 

слід було розраховувати на надання інжене-

рно-технічного складу Москвою, але не ве-

ликої частини, а основний склад слід було 

набирати в Україні і в Криму. Відносно робі-

тників, то було запропоновано частину на-

брати із числа трудових резервів у порядку 

відбору до 5 тисяч чоловік, а решту в Україні 

і в Криму. Одразу ж А. Бочкіним було заяв-

лено, що в Криму людей мало і, відповідно, 

людей доведеться набирати в інших областях 

Радянського Союзу [4, арк. 6]. У цій доповіді 

слід звернути увагу на постановку питання 

про малу чисельність людей у Криму. Оче-

видно, у даному разі мова ішла про кваліфі-

кованих робітників-будівельників, яких пла-

нувалося задіяти на будівництві. А також 

слід звернути увагу на принципову позицію, 

що у зв’язку із малою чисельністю людей в 

Криму набори слід здійснювати в інших об-

ластях СРСР. Тобто, не розглядалась можли-

вість направлення на будівництво Північно-

Кримського каналу, який мав будуватися  

на території Кримської області РРФСР (на 

1950 р.) робітників із України. Слід відзна-

чити, що переміщення робочої сили із тери-

торії УРСР за межі республіки відбувалося у 

відповідності до рознарядок, зокрема, із чис-

ла трудових резервів, як це передбачалося  

у проекті постанови Ради Міністрів СРСР, 

надісланому Головою Ради Міністрів УРСР  

Д. Коротченком і Першим Секретарем ЦК 

КП(б)У Л. Мельниковим для затвердження 

на імʼя Й. Сталіна 21 червня 1952 р. Пунктом 

31 проекту було запропоновано щоб Мініс-

терство трудових резервів СРСР здійснило 

для Міністерства бавовництва СРСР набір на 

території УРСР 3 тисячі робітників понад 

план 1952 р. для «Укрводбуду» [5, арк. 16], 

організації котра здійснювала будівництво 

Південно-Українського і Північно-Кримського 

каналів. У цьому ж проекті постанови перед-

бачалося аби в ряді будівельно-монтажних 

управлінь «Укрводбуду», серед них було 

відзначено Сімферопольське і Джанкойське, 

у 1952 р. було збудовано 10 тис. м
2 

житлової 

площі понад план [5, арк. 11]. Отже, органі-

заційні набори трудових резервів для вико-

нання будівельних робіт об’єктів на терито-

рії півдня УРСР і Криму здійснювалися на 

території УРСР і на 1952 р. було встановлено 

план такого набору. 

Визначити наскільки чисельними були 

набори кваліфікованих і некваліфікованих 

працівників на будівництво каналів у Криму 

доволі складно, проте, маємо у розпоря-

дженні дані про чисельність працівників 

«Укрводбуду» на 1 січня 1952 р., яка склада-

ла 7805 чоловік, із них 6695 робітників і 341 

інженерно-технічний склад [6, арк. 96]. Про-

тягом 1952 р. планувалось зростання чисель-

ності будівників на 5 тисяч працівників із 

яких інженерно-технічний склад планувався 

до 800 працівників [6, арк. 110]. Отже, оче-

видно, що за планами на 1952 р., як їх викла-

дав у своїй довідці начальник «Укрводбуду» 

А. Бочкін, мало бути здійснено набір чисе-

льністю 5 тис. працівників і Рада Міністрів 

УРСР пропонувала проектом постанови Ради 

Міністрів СРСР набрати до цієї чисельності 

додатково іще 3 тис. працівників. 

Для порівняння із можливостями залу-

чення працівників на здійснення масштабних 

будівельних робіт в Криму варто взяти дані 

по чисельності робітників та службовців у 

Криму і динаміці зміни їх чисельності, яка є 

в наявності від 1950 по 1953 рр. у порівнянні 

із довоєнним 1940 р. Ці дані містяться у до-

відці Начальника Статистичного управління 

Кримської області Центрального статистич-

ного управління Держплану СРСР Н. Точе-

ного, підготованій у 1954 р. для ЦК КПУ. За 

даними цієї довідки у сфері будівельно-

монтажних робіт в Кримській області на 

1950 р. було задіяно 25 тис. працівників [7, 

арк. 31]. Нагадаємо, що 20 вересня 1950 р. 

було прийнято постанову Ради Міністрів 
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СРСР і ЦК ВКП(б) «Про будівництво Кахов-

ської гідроелектростанції на річці Дніпро, 

Південно-Українського каналу, Північно-Крим-

ського каналу і про зрошення південних ра-

йонів України і північних районів Криму», а 

будівельно-монтажні управління для зведен-

ня об’єктів Північно-Кримського каналу в 

Криму почали створюватися лише у 1951 р. 

Відповідно, слід звернути увагу на зміну 

чисельності працівників у сфері будівельно-

монтажних робіт в Криму в наступні роки, а 

вона складала: у 1951 р. – 23,7 тис. працівників; 

у 1952 р. – 20,3 тис. працівників; у 1953 р. – 

20,5 тис. працівників [7, арк. 31]. Тобто, спо-

стерігаємо динаміку на зменшення чисель-

ності працівників будівельної галузі порів-

няно із 1950 р. щорічно. Начальник Статуп-

равління по Кримській області у висновках 

до наданої ним довідки вказує, що у вересні 

1953 р. чисельність працівників будівельної 

галузі зросла порівняно із вереснем 1950 р. 

небагато, приблизно на 200 чоловік [7, арк. 

31]. Збільшення, щоправда, за численними 

даними можемо спостерігати у 1953 р. лише 

порівняно із 1952 р., отже, у даному разі роз-

біжність між цифрами довідки і висновками 

слід розглядати як технічну описку. Сам же 

Начальник Статуправління робить висновок, 

що незначне збільшення чисельності праців-

ників будівельної галузі відбулося у зв’язку 

із забезпеченням будівництв механізмами. 

Відповідний висновок, очевидно, робиться з 

огляду на необхідність у звіті надавати пози-

тивну інформацію в частині зростання чисе-

льності працівників як показника соціально-

економіч-ного зростання області. Перший 

пункт довідки починається із того, що чисе-

льність робітників та службовців у всіх галу-

зях народного господарства й культури 

Кримської області із року в рік невпинно зро-

стала і «вже декілька років тому назад пере-

вищила довоєнний рівень» [7, арк. 29]. Що 

слід розуміти під хронологічним показником 

«кілька років тому» складно встановити, про-

те, саме його у тексті документу вжито. 

Якщо брати до уваги ситуацію із забезпе-

ченням будівництва Північно-Кримського 

каналу, зокрема об’єктів у Джанкої, зведен-

ням яких займалось будівельно-монтажне 

управління №11 «Укрводбуду», то на 1951 р. 

частими були нарікання на незадовільне за-

безпечення цього управління необхідними 

матеріалами і механізмами. Про ці факти на 

нараді партійно-господарського активу буді-

вельників Південно-Українського і Північно-

Кримського каналів, яка відбувалась 9-10 чер-

вня 1951 р. в м. Запоріжжі, говорив Секретар 

Кримського обкому ВЛКСМ Кислий, крити-

куючи роботу на той час колишнього нача-

льника цього будівельно-монтажного управ-

ління Потьомкіна [8, арк. 86]. Водночас, він 

вказував, що зі сторонни керівництва «Укр-

водбуду» і політичного управління цієї орга-

нізації замало уваги приділяється будівницт-

ву в Криму. Наголошувалося, що кримська 

ділянка будівництва потребує більшої уваги 

зі сторонни керівництва Головного Управ-

ління «Укрводбуд», не зважаючи, що далі 

Джанкоя будівництво здійснювати не було 

можливості, оскільки на тій дівлянці плано-

ваного будівництва іще проводилися науково-

пошукові роботи [8, арк. 87]. Нарікання на 

ситуацію в будівельно-монтажному управ-

лінні №11 у Джанкої були і пізніше, тільки 

вже на роботу начальника політичного відді-

лу при цьому управлінні, що він погано за-

ймається політико-організаційною роботу, 

але, фактично, перебрав на себе функції на-

чальника управління [9, арк. 7]. Отже, протя-

гом 1951 р. процес матеріально-технічного 

забезпечення будівництва об’єктів Північно-

Кримського каналу перебував під постійною 

критикою. Не зважаючи на це Рада Міністрів 

УРСР і ЦК КП(б)У 27 червня 1951 р. зверну-

лися до Ради Міністрів СРСР із питанням 

щодо забезпечення перевезень на ділянці 

Сталінської залізниці Запоріжжя-Джанкой, 

обсяг перевезень якою у першому кварталі 

1951 р. складав 11 пар товарних потягів і 9 

пар пасажирських [10, арк. 81]. Вказується 

на зростання обсягів перевезень у звʼязку із 

будівництвом Каховської ГЕС і Південно-

Українського й Північно-Кримського кана-

лів, наголошується на необхідності збіль-

шення обсягів перевезення вантажів. Проте, 

у даному разі слід звернути увагу, що у 1951 

р. активно відбувається лобіювання керівни-

цтвом УРСР питання будівництва Кримсько-

го заводу стіно матеріалів в Октябрському 

районі Криму. Проте, цей завод не мав під-

веденої до нього залізничної колії. Відповід-

но, вантажі, здебільшого, у 1951 р. могли 

перевозитися на будівництво об’єктів «Укр-

водбуду» в Джанкої. То ж обсяги будівницт-
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ва, не зважаючи на постійні нарікання на 

поганому забезпеченні у Джанкої зростають, 

так як у зверненні до Ради Міністрів СРСР 

Д. Коротченко і Л. Мельников звертають 

увагу на зростання обсягів перевезення у 

1952 р. Отже, будівельні роботи протягом 

1951-1952 рр., зокрема, у Кримській області 

проводилися доволі активно, оскільки пот-

реба в забезпеченні будівництва вантажопе-

ревезеннями залізницею зростала. 

Вартим уваги є розгляд версії, що переве-

зення сполученням Запоріжжя-Джанкой здій-

снювалися з метою постачання матеріалів із 

об’єктів, які було розташовано в Криму. Та-

ких об’єктів у переписці ЦК КП(б)У і Ради 

Міністрів УРСР й Кримського обкому ВКП(б) 

згадується два: Октябрський завод стіно ма-

теріалів і Євпаторійський кар’єр. Щодо Ок-

тябрського заводу, то у 1951 р. планувалося 

добути 44 тис. тон ракушняка [11, арк. 80], 

проте Держплан УРСР відмовив у рекомен-

дації до затвердження проектного завдання по 

будівництву цього заводу оскільки він відда-

лений від залізниці на 15 км. [12, арк. 118]. 

Отже, продукція цього заводу не могла пере-

возитися на будівництво каналів, тим біль-

ше, що Держплан УРСР рекомендував на-

правити проектне завдання по будівництву 

Октябрського заводу стіноматеріалів Мініс-

терству промисловості будівельних матеріа-

лів СРСР для розгляду його на предмет доці-

льності використання продукції родовища для 

місцевих потреб [12, арк. 119]. Щодо вико-

ристання піску із Євпаторійського карʼєру на 

будівництві Каховської ГЕС, то на 5 жовтня 

1951 р. питання експлуатації піску із цього 

родовища перебувало на етапі розгляду [13, 

арк. 37]. Тому потік вантажів на будівництво 

обʼєктів «Укрводбуду», очевидно, здійсню-

вався із території УРСР в напрямку до Джа-

нкою. Хоча, за даними статистики, які було 

представлено Статистичним управлінням 

Кримської області ЦСУ Держплану СРСР 

від 1950 р. відбулося різке зростання вироб-

ництва обпаленої цегли в Криму: 1950 р. –  

35 млн. штук; 1951 р. – 45,4 млн. штук; 1952 р. 

– 45,8 млн. штук; 1953 р. – 51, 5 млн. шт. 

Також відбувалося зростання виробництва 

стінового каменя: 1950 р. – 175 млн. шт. умов-

ної цегли; 1951 р. – 211 млн. шт. умов. цегли; 

1952 р. – 276 млн. шт. умов. цегли; 1953 р. – 

290 млн. шт. умов. Цегли [14, арк. 24]. Оче-

видно, зважаючи на відсутність транспортної 

інфраструктури для постачання стіноматері-

алів на будівництво каналів їх застосовували 

для місцевих будівельних потреб. Цегла ж 

цілком могла використовуватися на будівни-

цтві обʼєктів «Укрводбуду» в Криму. Отже, 

процеси будівництва на території півострова 

йшли доволі активно. 

Слід здійснити оцінку внеску населення 

Криму, наявного на початок 1950-х рр. на 

півострові, взявши до аналізу дані про його 

чисельність й порівнявши із чисельністю 

працездатного населення. Зауважимо, що дані 

про чисельність населення Криму, які було 

1954 р. представлено Начальником Статис-

тичного управління Кримської області Н. То-

ченим для Кримського обкому КПУ (ці дані 

далі було передано до ЦК КПУ), містять се-

рйозні зауваження. Так, відзначено, що орга-

ни статистики не мали на момент підготовки 

інформації точних даних про чисельність 

населення, а наявні цифри були результатом 

приблизних підрахунків і не могли викорис-

товуватися як офіційні статистичні дані. Зве-

ртає на себе увагу вказівка, що в дані по 

Кримській області не включено чисельність 

військовослужбовців і деяких інших груп 

населення. Ці дані ЦСУ Держплану СРСР 

заборонило використовувати для будь-яких 

оцінок та розрахунків, а також розміщувати 

у будь-яких документах загального характе-

ру, навіть із грифом «секретно» [15, арк. 49]. 

Загальна чисельність населення Кримської 

області й Севастополя за цими даними скла-

дала 973466 чоловік, із них міського насе-

лення – 581896 чоловік, сільського – 391570 

чоловік, а із числа сільського населення у 

працездатному віці – 219329 чоловік. Заува-

жено також, що статистичне управління 

Кримської області не мало даних про чисе-

льність працездатного населення в містах 

Кримської області, оскільки такого обліку не 

здійснювалось [15, арк. 50]. Проте, Статис-

тичним управлінням Кримської області для 

ЦК КПУ було надано дані про чисельність 

робітників і службовців у Кримській області, 

згідно із ними на вересень 1950 р. їх чисель-

ність складала 244,4 тис. чоловік, на 1951 р. 

– 251,3 тис. чоловік, на 1952 р. – 263,9 тис. 

чоловік, на 1953 р. – 271,2 тис. чоловік [7, 

арк. 29]. Відповідно, чисельність робітників і 

службовців можна взяти за основу для оцін-
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ки чисельності працездатного населення, 

причому, яке сконцентроване переважно у 

містах, оскільки дані про робітників і служ-

бовців надано без врахування колгоспів. То-

му, додавши надану оцінку працездатного 

населення в сільській місцевості й число ро-

бітників та службовців, зможемо отримати 

приблизні (вже виходячи із заявленої неточ-

ності даних по чисельності населення, у тому 

числі працездатного в сільській місцевості) 

дані про кількість працездатного населення в 

Криму на 1953 р. Отже, ця кількість мала 

складати 490529 чоловік, тобто, близько 500 

тис. чоловік. 

Проте, варто взяти до аналізу дані про чи-

сельність населення у колгоспах Кримської 

області і його динаміку протягом 1951-1953 р. 

Так, у колгоспах Ялтинського, Алуштинсь-

кого і Судакського районів на 1951 р. чисе-

льність населення складала по Ялтинському 

району – 2928 чоловік, із них працездатного 

– 1513 чоловік. При цьому, потрібно зверну-

ти увагу на часті випадки коли чисельність 

працездатного населення в одному колгоспі 

складала лише половину і менше від загаль-

ної чисельності населення. Так, в колгоспі 

«17 партзʼїзду» загальна чисельність насе-

лення була 313 чоловік, а із них працездат-

ного лише 158 чоловік і такі показники на 90 

дворів [16, арк. 47]. Відповідно, на кожного 

працюючого припадав один непрацездатний 

і, якщо в середньому припадало по 3,5 чоло-

віка на двір, то, фактично, кожен двір (сімʼя) 

мали на утриманні половину непрацездатно-

го складу. Іще показовіша ситуація в колгос-

пі «імені Сталіна», де загальна чисельність 

населення складала 749, із них працездатних 

лише 326 чоловік і це на 223 двори[16, 

арк. 47]. Отже, працездатного населення бу-

ло менше половини і ледь більше одного 

працездатного припадало на 1 двір. Майже 

аналогічна ситуація на 1951 р. склалась і в 

колгоспах Приморського району. Так, зага-

льна чисельність населення колгоспів цього 

району складала 1639 чоловік, а працездат-

ного – лише 817 чоловік [17, арк. 14]. Тобто, 

знову і середньому на одного працездатного 

припадало по одному непрацездатному. І у 

Приморському районі характер господарства 

колгоспів був інший ніж в Ялтинському, 

оскільки основним продуктом, який культи-

вувався були зернові, а в колгоспах Ялтинсь-

кого району тютюн. Культивування зернових 

при слабкому матеріально-технічному забез-

печенні колгоспів на початок 1950-х рр. пот-

ребувало залучення більшої кількості ручної 

праці. 

Для порівняння слід взяти до уваги ситуа-

цію із працезданим населенням колгоспів 

північних і центральних районів Криму. Так, 

у Джанкойському районі в колгоспі «Шлях 

до комунізму» населення на 1951 р. було 271 

чоловік, із них працездатного 111 при кіль-

кості дворів 85. Отже, працездатне населення 

складало менше половини. У Бахчисарайсь-

кому районі у колгоспі «імені Калініна» на-

селення на той же рік складало 620 чоловік із 

них працездатного було 307 чоловік при кі-

лькості дворів 183 [18, арк. 23]. У цих райо-

нах більше одного працездатного на дві, а, 

відповідно, можна зробити висновок, що в 

цих районах двори складали сімʼї. Дані про 

чисельність населення в колгоспах Криму, 

зокрема, працездатного, а також кількості 

дворів очевидно було надано вибірково, для 

можливості зрозуміти ситуацію за середніми 

показниками. Тому висновок очевидний, що 

приблизно такою ситуація із чисельністю 

працездатного населення складалась на 1951 р. 

по абсолютній більшості колгоспів Кримсь-

кої області. Зокрема, можемо взяти дані із, 

нехай і не точної за твердженням пояснення, 

довідки про чисельність населення в Криму, 

то, по Джанкойському району подається ци-

фра сільського населення – 22109 чоловік,  

із них працездатного 11840 чоловік [19,  

арк. 50]. Отже, і тут чисельність працездат-

ного населення в сільській місцевості незна-

чно перевищує половину загальної чисель-

ності населення, на 1571 чоловік. У свою 

чергу, по Бахчисарайському району чисель-

ність сільського населення складала 25247 

чоловік, а працездатного – 13994 чоловік. 

Тобто, чисельність працездатного населення 

перевищувала чисельність непрацездатного 

на 2741 чоловік. Приблизна статистика, кот-

ра була надана Статистичним управлінням 

Кримської області, виглядає доволі оптиміс-

тично порівняно із даними по колгоспам від-

повідних районів, проте, радикально уявлен-

ня про ситуацію щодо наявності працездат-

ного людського ресурсу в районах Криму на 

змінює. Якщо взяти для аналізу чисельність 

міського населення Джанкойського району 
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(у цьому районі на 1951 р. було лише одне 

місто ‒ Джанкой), статистична довідка дає 

дані про 21360 чоловік. Тобто, місто було 

доволі малим за чисельністю населення і 

лише силами населення цього міста масшта-

бне будівництво, яке мало розгорнутися у 

будівельно-монтажному управлінні № 11 

«Укрводбуду», здійснити було не можливо. 

Подібна ситуація із чисельністю працез-

датного населення в колгоспах спостеріга-

лась за даними офіційної статистики по усіх 

районах Криму, якими мала пройти траса 

Північно-Кримського каналу. Ці дані гово-

рять про те, що кримські колгоспи не мали 

належних трудових ресурсів для мобілізації 

їх працівників на будівництво. Отже, оціно-

чні дані про чисельність працездатного насе-

лення, які 1953 р. надавалися Кримським 

обкомом для ЦК КПУ. Тобто, робітничі кад-

ри на обʼєкти будівництва мали спрямовува-

тися із інших регіонів. 

Для більш повного аналізу по забезпечен-

ню кадрами будівництва каналів у Криму 

слід звернути увагу на одну вагому характе-

ристику демографічної ситуації у Криму. 

Населення міст півострова було доволі чис-

ленним здебільшого у приморських містах 

(за винятком Сімферополя). Так, населення 

міст у районах із розвинутою курортною 

інфраструктурою складало: Алушта – 7918 

чоловік, Євпаторія – 45129 чоловік, Феодосія 

– 42132 чоловік, Ялта – 46769, промислове 

місто Керч – 90316, Сімферополь – 141081 

чоловік[19, арк. 50]. Лише у Джанкої із міст 

не прибережного розташування чисельність 

населення перевищувала десять тис. чоловік 

й складала 21360 чоловік. 

При цьому основні будівельні роботи по 

будівництву Південно-Українського і Півні-

чно-Кримського каналу здійснювалися на 

території УРСР(у межах до 1954 р.) й чисе-

льність співробітників «Укрводбуду» на 1 січ-

ня 1952 р. складала 7805 чоловік, із них 6695 

робітників і 341 інженерно-технічний склад 

[6, арк. 96], а на грудень 1952 р. за даними, 

вказаними у листі Першого Секретаря ЦК 

КПУ Л. Мельникова і Голови Ради Міністрів 

УРСР Д. Коротченка до Й. Сталіна вказано 

чисельність працівників «Укрводбуду» до 12 тис. 

робітників та інженерно-технічних праців-

ників [20, арк. 232]. При тому, що у більшос-

ті будівельні роботи на об’єктах будівництва 

каналів відбувалися здебільшого на території 

УРСР у Криму в цілому відбувається змен-

шення чисельності працівників у будівельній 

сфері при зростанні виробництва будівель-

них матеріалів місцевою промисловістю. От-

же, будівельні роботи в Криму протягом 

1950-1952 рр. здійснювалися переважно не 

на будові каналу, а інших об’єктів. Так, про-

тягом 1950-1953 рр. відбувається зростання 

динаміки введення в експлуатацію житлово-

го фонду. Зокрема, введено у дію житлової 

площі на 1950 р. – 72945 м
2
; на 1951 р. – 

93006 м
2
; на 1952 р. – 76396 м

2
; на 1953 р. – 

89305 м
2 

[21, арк. 35]. Отже, обсяги будівни-

цтва по Криму, зокрема, житлової площі із 

1950 р. зростають, проте, у 1951 р. різко збі-

льшується обсяг введеної в експлуатацію 

житлової площі, а на 1952 р. відбувається 

різке зменшення введеного в експлуатацію 

метражу і на 1953 р. знову збільшення. Оче-

видно, що в середньому можемо спостерігати 

постійне зростання обсягів будівництва. Час-

тину обʼєктів у рамках будівництва Північно-

Кримського каналу складали житлові площі. 

Проте, обсяги цього будівництва не були зна-

чними. Відповідно, чисельність будівельних 

працівників в Криму, зафіксована у довідці 

Статистичного управління Кримської області, 

була задіяною у більшості на будівництві мі-

сцевих обʼєктів. Отже зі сторони керівництва 

області інтерес до організаційної участі у бу-

дівництві Північно-Кримського каналу був не 

високий. За умови зменшення чисельності 

працівників, задіяних у будівництві. 

На потребу в переселенні населення у 

призначенні до зрошення райони в зоні Пів-

денно-Українського і Північно-Кримського 

каналів ставив питання начальник «Укрвод-

буду» А. Бочкін у своїй довідці про хід буді-

вництва Південно-Українського і Північно-

Кримського каналів і вказував на чисель-

ність у 314 тис. чоловік із областей України. 

Із них 224 тис. чоловік (або 137% наявної 

чисельності), на думку А. Бочкіна, слід було 

переселити в колгоспи і 90 тис. чоловік (або 

330 % наявної чисельності) в радгоспи [6, 

арк. 89]. Тобто, на кінець 1952 р. надзвичай-

но гостро відчувалась нестача робочих рук 

як для будівництва каналів так і для подаль-

шого господарського освоєння територій. 

Отже, в цілому депресивний стан госпо-

дарства Кримського півострова у період піс-
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ля Другої світової війни, причому не лише 

державного сектору, а й господарств колгос-

пників, був передумовою невисоких темпів 

реалізації програми будівництва Північно-

Кримського каналу. Для такого масштабного 

будівництва із паралельним освоєнням тери-

торій майбутнього зрошування необхідно 

було залучення у достатній чисельності ро-

бочих рук. Трудові ресурси сільської місце-

вості були недостатніми для повноцінного 

господарського освоєння територій у зоні 

Північно-Кримського каналу. 

У подальшому значну увагу слід приділяти 

дослідженню заходів керівництва УРСР для у 

забезпеченні господарського освоєння і еко-

номічного розвитку Кримського півострова 

після його входження до складу України. 

Особливо необхідно здійснити аналіз динамі-

ки соціально-економічних змін в найменш 

населених і аграрно розвинутих районах 

Криму до його входження до складу України. 
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MANPOWER CRIMEA AND THE PROCESS OF BUILDING 

THE NORTH-CRIMEAN CANAL IN THE 1951-1954 

 

The goal of the current research is the analysis of the workforce of the Crimea during the years of 1950-1953 and 

the potential possibilities of its use in the process of building the Northern-Crimean channel and the economic devel-

opment of the territory in the North of the peninsula. On the basis of archival materials, the author has analyzed the 

quantity of the working population in the urban and rural areas of the Crimea as well as the quantity of workers in-

volved in the construction and installation industry. The author has also analyzed the need for the particular quantity of 

the workforce required for the building of South-Ukrainian and Northern-Crimean channels. The author has come to a 

conclusion that the workforce of the Crimea was not numerous during the period of building of Southern-Ukrainian and 

Northern-Crimean Channels and the households of the peninsula were in most cases in a depressive state. That is the 

reason why the construction works on the Crimea territory were being done in a very slow pace. 

The goal of the current research is the analysis of the workforce of the Crimea during the years of 1950-1953 and 

the potential possibilities of its use in the process of building the Northern-Crimean channel and the economic devel-

opment of the territory in the North of the peninsula. On the basis of archival materials, the author has analyzed the 

quantity of the working population in the urban and rural areas of the Crimea as well as the quantity of workers in-

volved in the construction and installation industry. The author has also analyzed the need for the particular quantity of 

the workforce required for the building of South-Ukrainian and Northern-Crimean channels. 

Their quantity, as mentioned by the head of the main office of «Ukrvodstroj» of the USSR Ministry of Cotton, ac-

cording to the preliminary evaluations, at least 60-80 thousand people were supposed to participate in the building of 

the channel. Out of the before mentioned number, 5 thousand people were the engineers. On the areas of the Crimea, 

where the Northern-Crimea channel was supposed to be built, there was not many people living in the collective farms 

and due to that reason, there was no possibility to gather the enough number of workers for the large-scale construc-

tion works. It is also worth taking into consideration the fact that per one working person in the collective farms there 

was one or more not working person, in particular per one household there was more than one not working person. 

Speaking about the whole population of the Crimea, the statistical data for the year 1954 were not accurate, and, ac-

cording to the instructions of the statistical management of USSR Gosplan, they cannot be used for the economical 

calculations. However, according to these calculations, the urban population was centered in a couple of cities, i.e. 

Simferopol, Yalta, Feodosia, Kerch and Yevpatoria. Moreover, the increase in the areas of residential and industrial 

constructions took place annually, but the number of workers involved in construction and installation industry was 

shortening since 1951. So, it is worth considering the fact that all these workers were employed not for the building of 

the Northern-Crimea channel, but for other objects. Implementing of the full-scale deployment of construction of the 

Northern-Crimea channel was not fulfilled until the years of 1950-1953. 

The main target of the article is the mobilisation potential of the workforce on the Crimea territory at the time of 

building of the Southern-Ukrainian and Northern-Crimean Channels. On the basis of the data collected from the ar-

chival materials the analysis of the means required for the construction works for the building of building of the South-

ern-Ukrainian and Northern-Crimean Channels has been made as well as the analysis of the quantity and the quality of 

the Crimea workforce and the way it was applied. The analysis of this question has given the possibility to understand 

the actual possibilities for the implementation of large-scale construction projects on the territory of the Crimea in the 

late Stalinist period and the contribution of Ukraine into the development of the regions of the Crimea where the build-

ing of channels was taking place. The further research of the problematic mobilisation and the exploitation of the 

workforce of the Crimea in the late Stalinist period gave the possibility to evaluate the contribution of Ukraine into the 

social-economic development of the Crimea. 

Key words: construction of the South-Ukrainian and the North-Crimean channels, engineers and technical workers, 

«Ukrvodstroj», Statistical Office of the Crimean region. 
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РІШЕННЯ РАДИ ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИ-
ТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ПРО ПРИСВОЄННЯ НАУКОВИХ 
СТУПЕНІВ ТА ВЧЕНИХ ЗВАНЬ (СІЧЕНЬ–ТРАВЕНЬ 1941 р.) 

 

 

Наведено та проаналізовано матеріали рішень Ради Львівського державного універ-
ситету Івана Франка (за період від січня до травня 1941 р.) про присвоєння наукових 
ступенів кандидата, доктора наук та вчених звань радянського взірця викладачам, які 
здобули ступені (доктора філософії (права, медицини), габілітованого доктора) та 
звання в австрійський та міжвоєнний періоди. Автор характеризує результати голо-
сування за відомих західноукраїнських та польських учених (істориків, філологів, юрис-
тів, математиків, біологів та ін.), яким Ради Університету в 1941 р. присвоїла наукові 
ступені та вчені звання. 

Ключові слова: Львівський університет, наукові ступені, вчені звання, доктор філо-
софії, габілітований доктор, кандидат наук, доктор наук, доцент, професор. 

 

 

Восени 1939 р., з початком радянізації За-

хідної України – новоприєднаних до СРСР 

теренів, тут розпочалися зміни й у сфері ви-

щої освіти. Університет Яна Казімежа у Львові 

реформовано у Львівський державний уні-

верситет, якому в 1940 р. присвоєно ім’я Іва-

на Франка. Відбувалася українізація навча-

льного закладу, в якому до 1939 р. виклада-

цькі посади обіймали переважно поляки. 

Упродовж 1939-1941 рр. Львівський універ-

ситет зазнав кардинальної трансформації 

практично в усіх сферах. Професорські ка-

федри (кафедру ототожнювали з професором, 

інколи – з доцентом, котрі читали лекції та 

керували семінаром) та наукові інститути (ма-

ли чітку структуру та штат: директорів (ними 

були професори) та асистентів, обов’язки яких 

виконували як студенти, так і доценти) Уні-

верситету Яна Казімежа у Львові перетворили 

на кафедри сучасного взірця – навчально-

наукові підрозділи [6, c. 29-30]. 

Змін зазнала й сфера наукових ступенів та 

вчених звань. Так, в Університеті Яна Казі-

межа у Львові існувала класична система 

наукових ступенів: магістр – доктор філосо-

фії у певній галузі гуманітарних, природни-

чих чи технічних знань (окремо існували 

ступені доктора права, доктора медицини та 

доктора теології) – габілітований доктор 

(присвоювали після затвердження габілітації 

– захист дисертації, кролоквіум та виголо-

шення лекції, яка давала право викладання в 

університеті. Стосовно аналогів сучасних 

вчених звань, то ними були доцент та профе-

сор [10, c. 45]. 

У Львівському державному університеті 

імені Івана Франка радянська влада почала 

впроваджувати нову систему наукових сту-

пенів і вчених звань: кандидат і доктор наук 

та доцент і професор. Тож викладачі Львів-

ського університету, які мали ступені та 

звання, отримані за часів Австро-Угорщини 

чи Другої Речі Посполитої, змушені були 

пройти своєрідну нострифікацію, яка перед-

бачала голосування Ради Університету за 

клопотання перед Наркоматом освіти СРСР 

про присвоєння викладачу наукового ступе-

ня та вченого звання. 

Зважаючи на те, що до викладання у 

Львівському державному університеті імені 

Івана Франка запросили представників захі-

дноукраїнської інтелігенції, й до того ж у 

ньому залишилась працювати більшість ви-

кладачів-поляків Університету Яна Казімежа 

у Львові, левова частка викладачів Львівсь-

кого університету в 1939-1941 рр. були ви-

хованцями Імператорсько-королівського уні-

верситету імені імператора Франца І у Льво-

ві (офіційна назва Львівського університету 

впродовж 1817–1918 рр.) або Університету 
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Яна Казімежа у Львові [5]. Тож згадане бала-

тування на ступені й звання радянського взі-

рця мала пройти більша частина професорсь-

ко-викладацького складу університету. Засі-

дання його Ради, присвячені цим питанням, 

стали систематичними з кінця 1940 р. Так,  

31 грудня 1940 р. балатувалися: з фізико-

математичних наук – Стефан Банах, Станіс-

лав Мазур, Еустахій Жилінський, Мирон 

Зарицький, Войцех Рубінович, Володимир 

Левицький, Гуґо Штайнгауз, Еуґеніуш Риб-

ка, Мойсей Якоб; з біологічних наук – Юліан 

Токарський, Станіслав Кульчинський та Се-

верин Кшеменевський; з юридичних наук – 

Всеволод Дябло [4, арк. 1]. На жаль, резуль-

татів цього голосування наявні у нашому 

розпорядженні джерела, а саме – матеріали 

рішень Ради Львівського державного універ-

ситету імені Івана Франка про клопотання 

стосовно присвоєння наукових ступенів та 

вчених звань з архівних фондів Музею істо-

рії Львівського національного університету 

імені Івана Франка, не містять. Натомість у 

них є протоколи засідань Ради Університету 

за січень-травень 1941 р. (рукописи за підпи-

сом ученого секретаря Ради Юрія Полянсь-

кого, писані російською мовою), в яких ре-

зультати голосувань з кадрових питань відо-

бражені досить повно [4]. Позаяк ця інфор-

мація досі не була комплексно уведена в на-

уковий обіг, уважаємо це головною метою 

пропонованої публікації. 

Відомості з указаних архівних матеріалів 

цінні тим, що стосується представників 

львівської інтелігенції, які на 1941 р. викла-

дали у Львівському університеті, зокрема – 

видатних українських та польських учених, 

засновників та представників всесвітньо ві-

домих львівських наукових шкіл – матема-

тичної, історичної, етнологічної, антрополо-

гічної та ін. Зважаючи на те, що Наркомат 

освіти СРСР не затвердив результати голо-

сування Ради Університету (через тривалість 

бюрократичної процедури та початок німе-

цько-радянської війни), а більшість згаданих 

викладачів у середині 1940-х років емігрува-

ли зі Львова, то в їхніх біографіях така сто-

рінка, як присвоєння наукових ступенів та 

вчених звань радянського взірця, не відо-

бражена. Натомість вона цікава не лише са-

мим фактом, а і як інформація для аналізу 

університетського середовища 1939–1941 рр. 

Наприклад, за результатами голосування за 

того чи іншого кандидата на присвоєння на-

укового ступеня чи вченого звання можна 

зробити певні висновки про ставлення до 

нього колег

. Його добре ілюструє інформа-

ція з наведеної нижче таблиці. Наприклад, 

голосування за присвоєння відомому польсь-

кому україністу Яну Януву наукового ступе-

ня доктора філологічних наук та вченого 

звання професора першого разу мало негати-

вний результат, а тому було винесене на роз-

гляд Ради повторно. Під час голосування за 

ступінь кандидата наук чи звання доцента 

члени Ради у бюлетенях часто вказували, що 

викладач заслуговує ступеня доктора наук чи 

звання професора. Натомість були й проти-

лежні випадки. 

Досить характерними є помітки секретаря 

Ради в протоколі її засідання від 25 січня 

1941 р. Він зазначив, що Рада проголосувала 

за присвоєння Віктору хіміку Кемулі та біо-

логу Яну Носкевичу наукового ступеня док-

тора природничих наук (помітки «прир.», 

«природн.»), Тадеушу Бой-Желенському – 

доктора французької філології (помітка 

«франц.»), а Казімежу Кольбушевському – 

доктора німецької філології (помітка «нім.»). 

Як відомо, таких наукових ступенів радянсь-

ка система не знала. Вочевидь, вихованим на 

інших традиціях науковцям Львова було по-

трібно трохи часу, щоб звикнути до нової 

системи ступенів. 

Особливістю голосування Ради Універси-

тету з кадрових питань у січні-травні 1941 р. 

було й те, що часто викладач балотувався на 

кандидатський ступінь поряд із професорсь-

ким званням. Присвоєння наукових ступенів 

відбувалося без захисту дисертації (для бі-

льшості викладачів це була, як уже зазнача-

лося, своєрідна нострифікація їхніх поперед-

ніх дипломів – доктора філософії / права / 

                                                           
 Принаймні членів Ради, яка у січні–квітні налічувала  

35 осіб: ректор Г. Биченко, викладачі К. Студинський,  

М. Возняк, Ф. Колесса, І. Крип’якевич, Я. Пастернак, В. Сімо-

вич, М. Рудницький, В. Гуфельд, Ф. Деркач, А. Брагінець, 

А. Куліков, С. Резніков, В. Осечинський, П. Недбайло,  

В. Вергановський, О. Марітчак, В. Левицький, С. Банах,  

С. Сакс, М. Зарицький, В. Міліянчук, З. Храпливий, Е. Риб-

ка, Ю. Кляйнер, І. Свєнціцький, С. Біскупський, М. Думка, 

В. Щурат, Б. Барвінський, Ю. Полянський (вчений секретар 

Ради), а також Секретар Бюро парторганізації Університету, 

Секретар Комсомольської організації Університету, Голова 

Місткому профорганізації Університету, Голова Студентсь-

кого Профбюро [4. арк.1–4]. 
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медицини чи габілітованого доктора). Проте 

частина викладачів, які за рішенням Ради 

Університету мали отримати наукові ступені 

та вчені звання, докторського ступеня авст-

рійського чи польського взірця не мала (були 

т. зв. абсольвентами). 

У першій колонці пропонованої читачам 

таблиці ми намагалися відобразити статус 

викладачів стосовно звань і ступенів на осінь 

1939 р. Найкращим джерелом для такого 

зрізу є видання «Uniwersytet Jana Kazimierza 

we Lwowie. Uniwersytetu w roku akademickim 

1938/39» [12], довідникові статті видання 

«Encyclopedia. Львівський національний уні-

верситет імені Івана Франка» [10; 11] та мате-

ріали архівних справ [1-3]. 

Наголосимо, що більшість викладачів-

українців Львівського державного університе-

ту імені Івана Франка до 1939 р. не мала офі-

ційних звань професора чи доцента, позаяк (з 

політичних мотивів) не була допущена до ви-

кладацьких посад в Університеті Яна Казімежа 

у Львові чи в інших університетах Другої Речі 

Посполитої. Проте вони викладали (як профе-

сори чи доценти) в Українському університеті 

у Львові (діяв таємно впродовж 1920-х років), 

або ж в Українському високому педагогічно-

му інституті в Празі [7; 8]. 

Насамкінець зазначимо, що певну склад-

ність для верифікації точності результатів 

характеризованих у публікації голосувань 

Ради Львівського державного університету 

імені Івана Франка спричинює те, що за різні 

питання в один і той самий день могла голо-

сувати різна кількість членів Ради. Напри-

клад, за номінування Германа Ауербаха док-

тором фізико-математичних наук проголосу-

вало 27 її членів, натомість за його ж номіну-

вання професором – 26. Також відкритим за-

лишається питання, як рахували бюлетені, де 

віддано голос за інші, ніж передбачено по-

рядком денним, науковий ступінь чи вчене 

звання (випадки з Казімежом Пшибиловсь-

ким, Здзіславом Штібером, Казімежом Маєв-

ським, Йосипом Пеленським та ін.): як голоси 

«за» чи як «недійсний» бюлетень? Сподіваю-

ся, що подальші студії над архівними докуме-

нтами Львівського університету 1940-х років 

дозволять уточнити цю та деяку іншу інфор-

мацію стосовно його тодішніх викладачів. 

Таблиця 

Виписка з рішення Ради Львівського державного університету 

імені Івана Франка (січень – травень 1941 р.) 
 

Прізвище та ім’я викладача, 

його ступенів та звання (посади) на 1939 р. 
Науковий ступінь / вчене звання З

а
 

П
р
о
т
и

 

У
т
р
и
м
. 

Н
ед
ій
сн
. 

11 січня 1941 р. 

Орліч (Orlicz) Владислав, доктор філософії, доцент  

математики [11, c. 228] 

Доктор фізико-математичних наук 22 1 3  

Професор 23 1 2  

Хвістек (Chwistek) Леон, доктор філософії, професор 

логіки [12, c. 43] 

Доктор фізико-математичних наук 23 1 3  

Професор 23 1 3  

Міліянчук Василь,  

доктор філософії [12, c. 73] 

Доктор фізико-математичних наук 24 1 1  

Професор 24 1 1  

Ауербах (Auerbach) Герман, доктор філософії, доцент 

математики [12, c. 45] 

Доктор фізико-математичних наук 20 6  1 

Професор 19 5 1 1 

Кнастер (Knaster) Броніслав, доктор філософії, доцент 

математики [10, c. 614] 

Доктор фізико-математичних наук 21 2 3  

Професор 21  4 1 

Шаудер (Schauder) Павел Юліуш, доктор філософії, 

доцент математики [12, c. 44] 

Доктор фізико-математичних наук 19 2 3  1 

Професор 20 2 2 1 

Сакс (Saks) Станіслав, доктор філософії, доцент  

математики [11, c. 397] 

Доктор фізико-математичних наук 21 2 2  

Професор 23  2  

Лорія (Loria) Станіслав, доктор філософії, професор 

експериментальної фізики [12, c. 42] 

Доктор фізико-математичних наук 20 4 2  

Професор 24 2   

Ташицький (Taszycki) Вітольд, доктор філософії,  

професор польської мови [12, c. 33] 

Доктор філологічних наук 24 3   

Професор 24 3   

Ґаншинєц (Ganszyniec) Ришард, доктор філософії,  

професор класичної філології [12, c. 31] 

Доктор філологічних наук 26    

Професор 25 1   

Черни (Czerny) Зиґмунт, доктор філософії, професор 

французької філології [12, c. 33] 

Доктор філологічних наук 20 4 3  

Професор 20 2 5  

Кляйнер (Kleiner) Юліуш, доктор філософії, професор 

історії польської літератури [12, c. 31] 

Доктор філологічних наук 24   1 

Професор 24   1 
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Курилович (Kuryłowicz) Єжи, доктор філософії,  
професор індоєвропейського мовознавства [12, c. 33] 

Доктор філологічних наук 17 6 2  1 

Професор 17 6 2 1 

Сімович Василь, доктор філософії, професор Українсько-
го високого педагогічного інституту в Празі [11, c. 429] 

Доктор філологічних наук 25    

Професор 25    

Крип’якевич Іван, доктор філософії, професор  
Українського університету у Львові [10, c. 673–674] 

Доктор історичних наук 26    

Професор 26    

Пастернак Ярослав, доктор філософії, доцент  
Українського вільного університету в Празі [11, с. 266] 

Доктор історичних наук 19 3 3  

Професор 22 1 2  

Ейзенберг Пилип, доктор медицини [3] Доктор біологічних наук 25    

Професор 25    

Домбковський (Dąbkowski) Пшемислав, доктор права, 
почесний доктор права, професор судового польського 

права [12, c. 13] 

Доктор юридичних наук 26    

Професор 26    

25 січня 1941 р. 

Сембрат (Sembrat) Казімеж, доктор філософії, доцент 
зоології та порівняльної анатомії тварин [12, c. 45] 

Доктор біологічних наук 22  3  

Професор 23  2  

Хробак (Chrobak) Людвік, доктор філософії, професор 
мінералогії та кристалографії [12, c. 44] 

Доктор хімічних наук 23 1  1 

Професор 24   1 

Рудницький Михайло, доктор філософії, професор  
Українського університету у Львові [11, c. 384–385] 

Доктор філологічних наук 20  3 1 

Професор 22  1 1 

Вергановський Володимир, доктор права, доцент  
австрійського цивільного процесу, професор  

Українського університету у Львові [10, с. 279] 

Доктор юридичних наук 23    

Професор 23    

Пшибиловський (Przybyłowski) Казімеж, доктор права, 
професор цивільного права [12, c. 14] 

Доктор юридичних наук (1 голос – за 
ступінь кандидата юридичних наук) 

17 5 1 1 

Професор 22  2  

Аллерганд (Allerhand) Маврицій, доктор права, доцент 
цивільного процесуального права, титулярний професор 

[12, c. 15] 

Доктор юридичних наук 20 2 1 1 

Професор 21 1 1 1 

Роґаля (Rogala) Войцех, доктор філософії, професор 
геології [12, c. 43] 

Доктор геолого-мінералогічних наук 21 2 1 1 

Професор 24   1 

Кемуля (Kemula) Віктор, доктор філософії, професор 
фізичної хімії [12, c. 44] 

Доктор природничих наук 20  4 1 

Професор 22  2 1 

Кораний (Koranyi) Кароль, доктор права, доцент історії 
західноєвропейського права [12, c. 15] 

Доктор юридичних наук 23 2   

Професор 24 1   

Носкевич (Noskiewicz) Ян, доктор філософії, доцент 
систематичної зоології та зоогеографії [12, c. 45] 

Доктор природничих наук 23  1 1 

Професор 24   1 

Бой-Желенський (Boy-Żeleński) Тадеуш, абсольвент 
[10, c. 224] 

Доктор французької філології 25    

Професор 25    

Кольбушевський (Kolbuszewski) Казімеж, доктор філо-
софії, професор історії польської літератури [12, c. 32] 

Доктор німецької філології 21  4  

Професор 25    

15 лютого 1941 р. 

Штібер (Stieber) Здзіслав, доктор філософії, професор 
слов’янської філології [12, c. 34] 

Доктор філологічних наук (1 голос – 
за ступінь кандидата філологічних 

наук) 

18 2 2  

Професор (1 голос – за звання  
доцента) 

20 1 1  

Бадіян (Badian) Ян, доктор філософії [12, c. 74] Доктор біологічних наук 22 1   

Професор 23    

Лемпіцький (Łempicki) Станіслав, доктор філософії, 
професор історії освіти і шкільництва [12, c. 32] 

Доктор філологічних наук 23 1   

Професор 24    

Маєвський (Majewski) Казімеж, доктор філософії, доцент 
класичної археології [12, c. 37] 

Канидат історичних наук (1 голос – 
за ступінь доктора історичних наук) 

22    

Професор 23    

Свєнціцький Іларіон, доктор філософії, доцент  
порівняльної слов’янської літератури з особливим огля-

дом східно- та південнослов’янської літератури [12, c. 36] 

Доктор філологічних наук 21 2   

Професор 20 2 1  

Інґарден (Ingarden) Роман, доктор філософії, професор 
філософії [12, c. 34] 

Кандидат філологічних наук 3 15 2  

Професор 19 3 2  

Думка Микита, доктор філософії [10, c. 468] Кандидат історичних наук 22    

Професор (5 голосів – за звання 
доцента) 

16 1   

Бриґідер Володимир, 
доктор філософії [10, с. 240] 

Кандидат біологічних наук 24    

Професор 20 3 1  

Зих (Zych) Владислав, доктор філософії, доцент  
палеозоології [12, c. 45] 

Кандидат геолого-мінералогічних 
наук 

23 1   

Доцент 24    
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Янув (Janów) Ян, доктор філософії, професор руської 

мови та літератури [12, c. 33] 

Доктор філологічних наук (1 голос – 

за ступінь кандидата  

філологічних наук) 

5 16 1  

Професор 9 12 2  

21 лютого 1941 р. 

Ковальський (Kowalski) Єжи, доктор філософії,  

професор класичної філології [12, c. 32] 

Доктор філологічних наук 24 1   

Професор 23 2   

Козій Григорій, доктор філософії [10, c. 630] Кандидат біологічних наук 25    

Доцент 25    

Кухарський (Kucharski) Еуґеніуш, доктор філософії, 

професор порівняльної історії польської літератури  

[12, c. 33] 

Доктор філологічних наук 23 2   

Професор 25    

Мантойфель (Manteuffel) Єжи, доктор філософії,  

професор класичної філології [12, c. 34] 

Кандидат філологічних наук  

(3 голоси – за ступінь доктора  

філологічних наук) 

22    

Професор (1 голос – за звання  

доцента) 

22 1 1  

Подляха (Podlacha) Владислав, доктор філософії, 

професор історії мистецтва Нового часу [12, c. 31] 

Доктор історичних наук 25    

Професор 25    

Розмарин (Rozmaryn) Стефан, доктор права [11, c. 373] Кандидат юридичних наук 20 2 2  

Доцент 20 3 1  

Мотика (Motyka) Юзеф, доктор філософії [12, c. 76] Доктор біологічних наук 25    

Професор (3 голоси –за звання  

доцента) 

22    

Топольницький Микола, абсольвент, підготував  

докторат з права [11, c. 528] 

Кандидат юридичних наук 23  2  

Доцент 24  1  

Старчук Іван, доктор філософії [12, c. 67] Кандидат історичних наук 25    

Професор (11 голосів – за звання 

доцента) 

14    

Тарнавський (Tarnawski) Владислав, доктор філософії, 

професор англійської літератури [12, c. 29] 

Доктор філологічних наук 17 8   

Професор 21 4   

14 березня 1941 р. 

Копач Іван, доктор філософії [10, c. 645] Кандидат філологічних наук 21    

Доцент (1 голос – за звання  

професора) 

20    

Смішко Маркіян, доктор філософії [12, c. 68] Кандидат історичних наук 21    

Професор (2 голоси – за звання  

доцента) 

19    

Шпільрайн (Spilrajn) Едвард, доктор філософії 

[10, с. 688] 

Кандидат фізико-математичних наук 

(6 голосів – за ступінь доктора 

фізико-математичних наук) 

15  1  

Доцент 21  1  

Полянський Юрій, доктор філософії, професор  

Українського університету у Львові [11, c. 309] 

Доктор географічних наук 21    

Професор 21    

Тейсейре (Teisseyre) Вавжинець, доктор філософії,  

доцент геології [12, c. 45] 

Кандидат геолого-мінералогічних 

наук (2 голоси – за ступінь доктора 

геолого-мінералогічних наук) 

20    

Доцент 22    

Фішер (Fischer) Адам, доктор філософії, 

професор етнології [12, c. 32] 

Доктор філологічних наук 18 2 2  

Професор 17 2 3  

Пеленський Йосип, доктор філософії, професор  

Українського університету у Львові [1, арк. 24] 

Кандидат історичних наук (1 голос – 

за ступінь доктора історичних наук) 

20    

Доцент (8 голосів – за звання  

професора) 

13    

21 березня 1941 р. 

Пепіс Йосип, доктор філософії [11, c. 277] Кандидат фізико-математичних наук 19 2 1  

Доцент (1 голос – за звання  

професора) 

18  3  

Смуліковський (Smulikowski) Казімеж, доктор філософії, 

доцент мінералогії і петрографії [11, c. 449] 

Доктор геолого-мінералогічних наук 19 1 1  

Професор 21   1 

Голіґер Мойсей, доктор філософії [10, c. 357] Кандидат філологічних наук 16 4 1  

Доцент 17 1 3 1 

                                                           
 Представники польської влади та більшості польської інтелігенції у міжвоєнний період й надалі послуговувалися терміна-

ми «русини», «руський» (поширеними на теренах Галичини у ХІХ ст.) замість «українці», «український», що викликало 

несприйняття у середовищі західноукраїнських інтелектуалів. 
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Продовження табл. 
 

Слушкевич (Słuszkiewicz) Еуґеніуш, доктор філософії 

[12, c. 68] 

Кандидат філологічних наук 20 1 1  

Доцент 21  1  

Кокошинська (Kokoszyńska) Броніслава, доктор  

філософії [12, c. 75] 

Кандидат геолого-мінералогічних 

наук 

16 5 1  

Доцент 20 2   

Штернбах Г. 

(не встановлено) 

Кандидат філологічних наук 19 2   

Доцент 20  1  

Айдельгайт (Eidelheit) Маєр, доктор філософії  

[10, c. 123] 

Кандидат фізико-математичних наук 20 1 1  

Доцент 21  1  

Земнович (Ziemnowicz) Мечислав, доктор філософії, 

доцент педагогіки [12, c. 37] 

Кандидат філологічних наук (1 голос 

– за ступінь доктора філологічних 

наук) 

18 3   

Доцент 20 1 1  

Завалинський Євген, доктор філософії [9] Кандидат філологічних наук 22    

Доцент 22    

28 березня 1941 р. 

Мерґенталер (Mergentaler) Ян, доктор філософії  

[12, c. 72] 

Кандидат фізико-математичних наук 22  2 1 

    

Косіба (Kosiba) Александер, доктор філософії [10, с. 651] Кандидат географічних наук 23   1 

Доцент 23   1 

Крейзлер (Kreisler) Юда, доктор філософії [10, c. 667] Кандидат фізико-математичних наук 20 1 3 1 

Доцент 20 1 4  

Пухалік (Puchalik) Мар’ян, доктор філософії [12, c. 73] Кандидат фізико-математичних наук 21 1 3  

Доцент 22 1 2  

Тисовський Олександр, доктор філософії, професор 

Українського університету у Львові [11, c. 520] 

Кандидат біологічних наук 23 2   

Професор 20 5   

Янув (Janów) Ян, доктор філософії, професор руської 

мови та літератури [12, c. 33] 

Доктор філологічних наук 10 5 7 1 

Професор 14 4 5  

Маліцький (Malicki) Адам, доктор філософії [12, c. 76] Кандидат географічних наук 21 1 1 1 

Доцент 21 2   

Ауербах (Auerbach) Мар’ян, доктор філософії, доцент 

класичної філології [12, c. 36] 

Кандидат філологічних наук (1 голос 

– за ступінь доктора філологічних 

наук) 

22  1 1 

Професор (1 голос – за звання доце-

нта) 

21  1 1 

Пачовський Теоктист, доктор філософії 

[12, c. 70] 

Кандидат філологічних наук 24 1   

Доцент 24 1   

Смерека (Smereka) Ян, доктор філософії, доцент  

класичної філології [12, c. 37] 

Кандидат філологічних наук 16 4 1 3 

Доцент 16 4 1 3 

Длуська (Dłuska) Марія, доктор філософії, доцент  

загальної фонетики [12, c. 37] 

Кандидат філологічних наук 25    

Доцент 25    

28 квітня 1941 р. 

Чекановський (Czekanowski) Ян, доктор філософії,  

професор антропології та етнології [12, c. 30] 

Доктор біологічних наук 21 3 3  

Професор 23 1 3  

Піотровський (Piotrowski) Гуґо, доктор філософії  

[11, c. 294] 

Кандидат геолого-мінералогічних 

наук 

25  1  

Доцент (1 голос – за звання  

професора) 

25    

Марітчак Олександр, доктор права, професор  

Українського університету у Львові [11, c. 97] 

Доцент (5 голосів – за кандадата 

юридичних наук) 

24  1  

Модельський (Modelski) Теофіль Еміль, доктор філосо-

фії, професор загальної середньовічної історії [12, c. 32] 

Доктор історичних наук 25 2   

Професор 27    

Ґроссфельд (Grossfeld) Генрик, доктор медицини  

[10, c. 389] 

Доктор біологічних наук 25 1 1  

Професор 26 1   

Храпливий Зенон, доктор філософії [11, c. 621] Доктор фізико-математичних наук 23 2 1  

Професор 25  1  

Флоріан (Floryan) Владислав, доктор філософії [12, c. 70] Кандидат філологічних наук 25 1   

Доцент 24  2  

Ярема Яким, доктор філософії, професор Український 

високого педагогічного інституту в Празі [11, c. 722] 

Кандидат філологічних наук 25  1  

Доцент 26    

Тершаковець Михайло, абсольвент [11, c. 515] Кандидат філологічних наук 26  1  

Доцент 27    

Мондальський (Mądalski) Юзеф, доктор філософії  

[12, c. 76] 

Кандидат біологічних наук 26  1  
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Закінчення табл. 
 

Іваницький Ярема, абсольвент [10, c. 545] Кандидат біологічних наук 27    

Шафран (Szafran) Броніслав, доктор філософії  

[11, c. 667] 

Кандидат біологічних наук 21  1  

Надрага Олександр, доктор права, професор Українсько-

го університету у Львові [11, c. 177–178] 

Доцент 

(10 членів ради проголосувало за 

присвоєння ступеня кандидата 

юридичних наук) 

25  2  

Руднянський Степан, доктор філософії, доцент Нового 

часу Польського вільного університету [1, арк. 26] 

Кандидат філософських наук 24 1 2  

Доцент 25  2  

12 травня 1941 р. 

Буяк (Bujak) Францішек, доктор філософії, професор 

соціальної та економічної історії [12, c. 30] 

Доктор історичних наук 23 1 3 1 

Професор 23 1 3 1 

Булянда (Bulanda) Едмунд, доктор філософії, професор 

класичної археології [12, c. 30] 

Доктор філологічних наук 21 3 3 1 

Професор 21 3 3 1 

Давидяк Євген, доктор права, професор Українського 

університету у Львові [10, с. 421] 

Доцент 25 2 1  

Кірхнер З. (не встановлено за браком джерел) Кандидат біологічних наук 25 2 1  

Ольчак (Olczak) Тадеуш, доктор філософії [11, c. 221] Кандидат фізико-математичних наук 28    

Доцент 28    

Оркіш (Orkisz) Генрик, доктор філософії, доцент  

геофізики і метеорології [12, c. 45] 

Кандидат фізико-математичних наук 26   2 

Професор 24 1 1 2 

Пушкар Микола, абсольвент [10, c. 342] Кандидат філологічних наук 24 2  2 

Доцент 25 2  1 

Радзикевич Володимир, абсольвент [6, c. 29–30] Кандидат філологічних наук 27 1   

Доцент 28    

Скварчинська (Skwarczyńska) Стефанія, доктор  

філософії, доцент теорії літератури [12, c. 37] 

Кандидат філологічних наук (17 

голосів –за ступінь доктора філоло-

гічних наук) 

9 2   

Доцент 27 1   

Стасяк (Stasiak) Стефан, доктор філософії, професор 

індійської філології з особливим оглядом історії  

культури та філософії [12, c. 34] 

Кандидат філологічних наук 24 1 1 2 

Професор 24 2  2 

Гула Федір, доктор філософії, доцент Український  

високого педагогічного інституту в Празі 

Кандидат фізико-математичних наук 23 1 1 1 

Професор 23 3   

Мерґенталер (Mergentaler) Ян, доктор філософії  

[12, c. 72] 

Доцент 24 2   
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Candidate of Historical nauk, associate Professor of Ethnology,  
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RESOLUTIONS OF IVAN FRANKO’S LVIV STATE UNIVERSITY COUNCIL ABOUT INTERCESSION 

FOR AWARDING OF ACADEMIC DEGREES AND STATUSES (JANUARY–MAY, 1941) 

 

In the article adducted and analyzed materials of Ivan Franko’s Lviv State University Council resolutions for a pe-

riod January–May 1941 about awarding to its employees academic statuses and degrees after the Soviet model (Candi-

date of Sciences, Doctor of Sciences, Senior Lecturer and Professor) instead of classical academic degrees of Doctor of 

Philosophy (Law, Medicine) and Habillitated Doctor and academic statuses of Senior Lecturer and Professor after 

Austrian and Polish models. There were famous Western Ukrainian scientists among the persons who awarded aca-

demic statuses and degrees from the University Council: a historian Ivan Krypiakevych, archaeologists Yaroslav Pas-

ternak, Markiian Smishko, Ivan Strachuk, an art critic Yosyf Pelenskyi; philologists Ilarion Svientsitskyi, Vasyl Si-

movych, Mychailo Rudnytskyi, Teoksyst Pachkovskyi, Mykhailo Trshakovets, Yakym Yarema; a philologist and peda-

gogue Ivan Kopach; a philosopher and pedagogue Stepan Rudnianskyi; lawyers Volodymyr Verganovkyi, Yevgen Da-

vydiak, Oleksandr Nadraga, Oleksandr Maritchak, Mykola Topolnytskyi; a geographer Yurii Polianskyi; physicians 

Vasyl Miliianchuk, Zenon Khraplyvyi; a biologist Oleksandr Tysovskyi. 

Among famous Polish scientists who have passed a nostrification of academic degrees and statuses at the Lviv Uni-

versity in 1941 there were historians Franciszek Bujak, Teofil Emil Modelski, archaeologists Edmund Bulanda, 

Kazimierz Majewski, an art critic Władysław Podlacha, ethnologists Adam Fischer and Jan Czekanowski; a philologist 

and philosopher Roman Ingarden; a philologist and culturologist Ryszard Ganszyniec; philologists Jerzy Kuryłowicz, 

Juliusz Kleiner, Jerzy Kowalski, Kazimierz Kolbuszewski, Eugeniusz Kucharski, Zygmunt Czerny, Zdzisław Stieber, Jan 

Janów, Jan Smereka, Stefania Skwarczyńska, Stefan Stasiak, Władysław Tarnawski, Witold Taszycki, Maria Dłuska, 

Marjan Auerbach, Jerzy Manteuffel; a historian and pedagogue Stanisław Łempicki, a pedagogue Mieczysław 

Ziemnowicz; lawyers Mauricy Allerhand, Przemysław Dąbkowski, Kazimierz Przybyłowski, Karol Koranyi; biologists 

Jan Noskiewicz, Kazimierz Sembrat; geologists Władysław Zych, Ludwik Chrobak, Kazimierz Smulikowski, 

Wawrzyniec Teisseyre, Wojcech Rogala; a chemist Wiktor Kemula; physicians Stanisław Loria, Henryk Orkisz; mathe-

maticians Herman Auerbach, Leon Chwistek, Paweł Juliusz Schauder, Bronisław Knaster, Władysław Orlicz, Stanisław 

Saks. 

Also, among the other scientists, it should be mentioned such Doctors of Philosophy as a historian Mykyta Dumka, 

philologists Yeugeniush Słuszkiewicz, Władysław Floryan, Moisei Holiger, Yevhen Zavalynskyi, a lawyer Stefan 

Rozmaryn, mathematicians Yosyp Pepis, Majer Eidelheit, Edward Spilrajn, physicians Fedir Hula, Juda Krejzler, 

Marjan Puchalik, Jan Mergentaler, geophysicians Aleksander Kosiba, Tadeusz Olczak, a geographer Adam Malicki, 

geologists Bronisława Kokoszyńska, Hugo Piotrowski, biologists Volodymyr Brygider, Jan Badian, Henryk Grossfeld, 

Pylyp Eizenberh, botanists Hryhorii Kozii, Józef Mądalski, Józef Motyka, Bronisław Szafran; both persons, who, yet 

until 1939, hadn’t any academic degree: literators Tadeusz Boy-Żeleński and Volodymyr Rdzykevych, a philologist 

Mykola Pushkar, a botanist Yarema Ivanytskyi. 

To high regret, until now there were no any data founded about person, who awarded academic statuses and 

degrees in Lviv University in 1941: Z. Kirchner., H. (G.?) Sternbach. 

Key words: Lviv University, academic degree, academic status, Doctor of Philosophy, Habillitated Doctor, Senior 

Lecturer, Professor. 
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ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ СЕЛЯНСЬКИХ ЗАВОРУШЕНЬ 
У ПІВДЕННИХ ГУБЕРНІЯХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

В РОКИ ПЕРШОЇ РОСІЙСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 
 

 

У статті автор намагається визначити основні причини селянських заворушень на 
півдні України в роки Першої російської революції. Надаються статистичні дані стосов-
но селянських бунтів у революційні та реакційні роки. Особлива увага приділяється змі-
нам соціально-економічного життя у селянському середовищі, на тлі поразки револю-
ційних сил. Розглядається вплив реакційної політики царизму на селянство та його ге-
незис у ході революційних подій. Автор стверджує, що селянський рух у роки Першої ро-
сійської революції стимулював перехід уряду Російської імперії від теоретичних обґрун-
тувань аграрного питання до реалізації соціально-економічних реформ на селі. 

Ключові слова: Перша російська революція, Південь України, селянський рух, агра-
рні реформи, реакційна політика царизму. 

 

 

Аграрне питання в Російській імперії на 

початку ХХ століття в період Першої росій-

ської революції досягло апогею не тільки в 

урядових колах, а й у селянському середо-

вищі, яке після відміни кріпосного права в 

1861 році не полишало спроб стати більш 

вільним у вирішенні власних проблем та са-

мостійно планувати свою господарську дія-

льність. 

Найголовніша причина актуальності агра-

рного питання на початку ХХ століття – се-

лянська реформа, започаткована Олександ-

ром ІІ. Офіційно вона надавала волю селян-

ському стану, однак насправді її повноцінна 

реалізація не відбулася, через часткову по-

міщицьку протидію та наявність традицій-

них рис монархічного бюрократичного апа-

рату Російської імперії. З методами її реалі-

зації також виникли певні труднощі, особли-

во якщо враховувати недосконалість поділу 

землі з позицій створення найбільш оптима-

льної ситуації, коли потрібно й поміщика не 

образити, й селянину надати змогу користу-

ватися власним наділом. 

Думку стосовно неповноцінного вирішення 

аграрного питання висловлювали ще за часів 

Російської імперії дослідники даної пробле-

матики, зокрема: Ю.Ф Самарін, О.І. Васіль-

чіков, М.О. Рожков, М.С. Петлін М.М. Пок-

ровський. У радянські часи селянську пробле-

матику висвітлювали вчені: Б.М. Міронов, 

П.А. Зайончковский, М.В. Спіріна, Л.Г. За-

харова. Радянську історіографію селянського 

руху вивчав В.Д. Сусоров [1, с. 28]. 
Англійська дослідниця М. Перрі займала-

ся вивченням аграрної політики соціалістів-
революціонерів від виникнення партії до 
революції 1905-1907 років [2, с. 165].Серед 
сучасних російських істориків слід відзначити 
А.О. Курєнишева, який вивчав селянські ор-
ганізації наприкінці ХІХ століття та Т.В. Со-
тнікову. яка дослідила селянські заворушен-
ня на початку ХХ століття. 

Сучасні українські історики Д.В. Кудінов 
і О.В. Герасименко дослідили селянський 
рух на Лівобережній Україні на початку ХХ 
століття та під час Першої російської рево-
люції. Аграрну політику П.А. Столипіна та  
її впровадження в Україні досліджувала  
Л.Р. Ігнатова. Досліджуючи причини селян-
ських заворушень, М.О. Рожков у 1907 році 
писав, що в 1860-1880-тих селянські заво-
рушення були поодинокими й відбувалися, 
переважно в центральних районах Російської 
імперії. Основною метою повстань було від-
няти в поміщика його добро, щоб прогодува-
ти родину та схудлу худобу. В прояві ярості 
селяни могли спалити поміщицькі господар-
ські споруди та маєток землевласника. На 
безконтрольності селянських заворушень, на 
відсутності єдиного лідера, спроможного 
коригувати хід селянського повстання акце-
нтує увагу М.О. Рожков, указуючи на цю 
суттєву відмінність від пролетарського руху 
в місті [3, с. 22]. 
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У цілому в українських губерніях Росій-

ської імперії з 1890 по 1900 роки відбулося 

не менше 152 селянських виступів, із них на 

Півдні України: у Херсонській губернії – 15, 

у Катеринославській губернії – 11, у Таврій-

ській – 12 [4, с. 45]. Масовим цей рух став на 

початку ХХ століття після селянських заво-

рушень у 1902 році в Полтавській та Харків-

ській губерніях [3, с. 22].Не дивно, що це 

стало помітним не тільки царизму, а й усім 

верствам російського суспільства, зокрема й 

інтелігенції. Так у 1905 році, характеризую-

чи ліберальну революційну потугу російсь-

кого суспільства, Л.М. Толстой у інтерв’ю 

французькій газеті «Matin» зауважив, що він 

негативно ставиться до республіканського 

режиму правління, називаючи його «замас-

кованою деспотією». Він стверджував, що 

час революцій – це кінець ХVІІІ – перша 

половина ХІХ століття, час, який уже минув, 

підкреслюючи, що справжня проблема Росії 

– це аграрне питання [5, с. 4]. 

До причин селянських заворушень можна 

віднести і природний фактор. Відомо, що на 

початку ХХ століття в Єлисаветградському 

повіті Херсонської губернії внаслідок нев-

рожаю вирував голод, який став причиною 

тифозної епідемії в повіті. Характерною його 

ознакою була надзвичайно небезпечна коме-

рція, пов’язана з продажем мучного пилу, з 

якого випікали так званий «голодний хліб», 

до складу якого також входило насіння різ-

них бур’янових трав. Зі спогадів свідків, цей 

«голодний хліб», поки він був ще свіжим, 

селянські діти їли зі сльозами на очах, бо 

через два дні він покривався пліснявою та 

ставав «домівкою» для паразитів. Окрім цьо-

го, не зважаючи на тяжкі економічні умови 

життя селян, поміщики не надавали їм допо-

моги, стверджуючи, що неврожай пов’язаний 

не з природними умовами, а є наслідком лі-

нощів селян [6, арк. 1]. Треба зауважити, що 

тифозний спалах не був локальним, а поши-

рився й на інші повіти Херсонської губернії, 

зокрема й на Тираспольську [6, арк. 23]. 

«Червоний Хрест» не залишався осторонь 

голоду, що виник у повітах Херсонської гу-

бернії на початку ХХ століття, допомагаючи 

селянам його подолати. Заклики до доброві-

льних внесків від населення лунали ще й у 

1907 році зі шпальт губернської преси [7,  

с. 3]. Не полишало селян і земство, особливо 

в питаннях медичного обслуговування. Так 

лікар Олленштейн у м. Бобринець надавав 

медичну допомогу хворим та вивчав ступінь 

поширення тифу в Херсонській губернії [6, 

арк. 13]. 

Однією з соціально-економічних причин 

селянського руху на початку ХХ століття 

була ціна на землю. По Україні в цілому се-

редня ціна десятини землі в 1893-1902 рр. 

порівняно з 1862-1872рр. зросла в 4,5 рази. 

На Півдні України – в 6,38 рази, а в Таврій-

ській губернії – більш ніж у 8 разів. Як від-

значалося в доповіді Херсонської губернсь-

кої земської управи, тільки з 1892 до 1905 

року продажна ціна однієї десятини землі 

виросла з 123 до 250 рублів. «Ціни ці ненор-

мальні, – говорилося в доповіді. – Вони під-

няті ажіотажем і не відповідають продуктив-

ності землі» [8, с. 7]. Цінова політика, спри-

чинивши масове селянське малоземелля, 

стала причиною повстанського руху. Особ-

ливо небезпечним був рух серед селян Єли-

саветградського повіту Херсонської губернії 

на початку ХХ століття, де вони виступали 

проти зменшення заробітної плати, насильно 

виганяючи з економій прибулих з інших гу-

берній робітників [9, с. 192]. 

Посилився серед селянства й антирелігій-

ний рух. У 1907 році в Таврійській губернії 

селянські виступи мали місце в Мелітополь-

ському й Бердянському повітах. Селяни на 

сільських зборах вимагали конфіскації цер-

ковних земель. «У Єлисаветградському пові-

ті, – повідомляв кореспондент газети «Пра-

во» від 1 липня 1907 року, – помітно поси-

лились аграрні заворушення, які почали на-

бирати реальних форм: вигнання з економій 

прибулих з інших губерній робітників, а та-

кож стихійних підпалів» [9, с. 370-371]. Се-

ляни Херсонського повіту Херсонської губе-

рнії відібрали у Свято-Григор’євського Бі-

зюкового монастиря 15 тис. десятин землі, 

заявивши при цьому: «Монахи повинні Богу 

молитися, а не торгувати землею» [4, с. 72]. 

Часто самі поміщики виступали ініціато-

рами селянських заворушень, виказуючи селя-

нам свою зверхність та провокуючи їх до 

насильницьких дій. Так наприкінці ХІХ сто-

ліття поміщик Павловський з села Шестківка 

Херсонської губернії вбив селянську кобилу, 

яка випадково опинилася на його землях. 

Господар кобили в пошуках справедливості 
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прийшов до поміщицького маєтку з роди-

ною, сподіваючись на відшкодування збит-

ків, однак був поранений разом із сином пос-

трілом із рушниці слуги поміщика. Це спри-

чинило обурення в селянському середовищі. 

Поміщик із родиною втік до поліції, яка схо-

вала його від обуреного натовпу, селяни ж 

влаштували народний суд над всіма слугами 

поміщика, захопивши маєток [10, с. 272]. 

Уже під час Першої російської революції 

селянські виступи стали більш організовани-

ми. Завдяки просвітницькій діяльності лібера-

льних та соціалістичних партій з’явилася 

селянська громада з чітко вираженою струк-

турою та сформованими вимогами до рефо-

рматорських дій влади. Так навесні 1905 ро-

ку, в декількох повітах Херсонської та Тав-

рійської губерній селяни, збираючись на 

сільські збори, ухвалювали рішення, в яких 

вимагали від царського уряду переділу по-

міщицьких і державних земель, знищення 

станів, зменшення податків, введення зага-

льного безоплатного навчання в школі, сво-

боди слова, друку, рівних виборів при таєм-

ному голосуванні тощо. Зокрема, селяни Єли-

саветградського повіту Херсонської губернії, 

надаючи скаргу про гостре малоземелля та 

важке матеріальне становище, вимагали на-

ділення землею всіх незалежно від віку і ста-

ті. Крім цього, селяни домагалися здійснення 

загального безоплатного навчання, створен-

ня ремісничих шкіл і бібліотек, скликання 

установчих зборів, обраних таємним голосу-

ванням [4, с. 65]. 

У грудні 1905 року в листі до прокурора 

Херсонського окружного суду від поміщиків 

Херсонського повіту Херсонської губернії та 

поміщиків Дніпровського повіту Таврійської 

губернії згадувалися багаточисленні селянсь-

кі напади на господарські економії та підпали 

поміщицьких маєтків. Землевласники скар-

жилися на бездіяльність губернської влади, 

вказуючи на неспроможність сил, виділених 

для придушення селянських заворушень, по-

долати селянські бунти [11, с. 685-686]. 

Намагаючись з’ясувати причини селянсь-

ких заворушень, прокурор Херсонського 

окружного суду в листі на ім’я прокурора 

Одеської судової палати вказував, що при-

чиною цьому можуть бути поширені серед 

селян чутки про наявність царського маніфе-

сту, за яким уся поміщицька земля має бути 

поділена серед селян. Так, наприклад, жителі 

села Долматівки Дніпровського повіту Тав-

рійської губернії розібрали 51 копицю сіна в 

маєтку князя Трубецького. Прибулу охорону 

вони прогнали, відповівши, що вони лише 

беруть свою власність, бо це їхня земля [4,  

с. 69]. Таке переконання в селянському сере-

довищі було поширене й у Одеському повіті 

у червні 1905 року [12, с. 1], а на придушен-

ня селянського повстання в маєтку Г.Л. Ска-

довського навіть був виділений військовий 

канонерський човен «Донець» 135-го Керч-

Єникальського полку зі 130 матросами на 

борту [13, с. 1]. 

Політична організація селян у боротьбі 

проти самодержавства була однією з основ-

них задач революційних партій в роки Пер-

шої російської революції. Часто селяни під 

керівництвом представників соціалістичних 

партій намагалися узгодити свої дії з проле-

тарським рухом у містах. Селяни надавали 

безоплатну допомогу робітникам Миколаєва 

та Катеринослава продовольством. Відомо, 

що мешканці села Пологи Олександрівсько-

го повіту Катеринославської губернії зібрали 

1000 карбованців, а Миколаївська Рада робі-

тничих депутатів винесла подяку селянам 

села Гур’ївки, які внесли у фонд Ради 3 кар-

бованця 18 копійок грошима і 85 пудів хліба 

[14, с. 45]. 

У 1906 році в Херсонській губернії і в пі-

внічній частині Таврійської губернії відбуло-

ся близько 40 селянських виступів. Протягом 

1906 року селянська боротьба велася в усіх 

шістьох повітах Херсонської та трьох пові-

тах Таврійської губерній [9, с. 370]. У роки 

реакції селянські заворушення не припиня-

лися. Загалом по Україні відбувся 1361 ви-

ступ селян, з них: 81 зіткнення з поліцією та 

військами, 35 випадків спротиву владі, вна-

слідок несплати податків, 50 масових висту-

пів проти відокремлення від общини, 550 ви-

падків підпалу поміщицьких володінь, 20 по-

громів господарств заможних селян [15, с. 99]. 

Голова Ради міністрів Російської імперії 

С.Ю. Вітте 23 грудня 1905 року в доповіді на 

ім’я імператора стверджував, що поліційних 

сил для придушення аграрних заворушень 

буде замало, що треба невідкладно підклю-

чати армію. Якщо неможливо використати 

війська, то необхідно негайно сформувати 

ополчення [16, с. 117-118]. Хоча треба за-
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уважити, що робота уряду стосовно цього 

питання розпочалася за декілька місяців до 

офіційного урядового звернення до імпера-

тора. Про це свідчить таємний лист від вій-

ськового міністерства до Миколаївського 

градоначальника від 23 вересня 1905 року, в 

якому йдеться про перехід у компетенцію 

військового відомства мобілізації ополчення 

та наголошується на контингент для відбору, 

де перевага повинна надаватися відставним 

за віком офіцерам зі збереженням пенсії, 

державної компенсації оплати помешкання 

та додаткових фінансових витрат на потреби 

в поїздках (так звані «разъездные деньги») 

[17, арк. 1]. 

Стосовно переміщення військ, для будь-

яких потреб (навіть у відсутності зовнішньої 

загрози), у період реакції, 13 квітня 1910 ро-

ку, вийшов циркуляр Головного військового 

штабу Російської імперії № 4349, де відзна-

чалося, що забороняється тимчасовим ви-

данням провінційної преси оповіщати насе-

лення про зміну дислокації будь-яких війсь-

кових підрозділів [18, арк. 117]. Окрім, зви-

чайно, контррозвідувальних пересторог, цей 

циркуляр свідчить про можливість таємного 

раптового переміщення військ у разі внутрі-

шніх імперських потреб. Наприклад, для 

придушення селянських виступів. 

Роль армії у придушенні аграрних завору-

шень на Півдні України розглядалася урядом 

як дуже ймовірна у випадках, де жандармсь-

ко-поліційні органи були не в змозі стабілізу-

вати соціальне напруження. Так, за даними 

катеринославського губернатора О.М. Клін-

генберга, в кінці 1906 – на початку 1907 року 

в губернії нараховувалося: 53 роти піхоти, 11 

сотень і шість ескадронів кавалерії [4, с. 149], 

які, звичайно, могли бути задіяні в приду-

шенні селянських бунтів. 

Однак, іноді селянам удавалося відстояти 

свої позиції, враховуючи недооцінку селян-

ських бунтів владою порівняно з повстання-

ми минулих років. Часто скоординовані ре-

волюційними партіями селяни під час рево-

люції 1905-1907 рр. виступали потужною 

силою, про що свідчить Меморія Ради мініс-

трів від 10 січня 1906 року. У ній уряд, вра-

ховуючи досвід 1905 року, покладає всю ві-

дповідальність за придушення селянських 

бунтів на губернських та повітових кермани-

чів, наголошуючи на неприпустимості розді-

лу військ на окремі загони («должны всегда 

представлять собою внушительную силу и 

состоять под командою офицеров») [16, с. 162-

163]. 

Ще в липні 1905 року, об’єктивно оціни-

вши ситуацію, губернатор Херсонської губе-

рнії В.О. Левашов розробив інструкції «з 

власного досвіду» для придушення селянсь-

ких повстань. У них він вказував, що най-

більш дієвим методом, окрім використання 

сили, буде арешт керівників селянських гро-

мад, винних в організації бунту. Ув’язнення 

осіб невинних, навпаки, знизить імовірність 

вдалого вирішення справи та налаштує селян 

проти влади [19, арк. 30]. 

Про інші методи боротьби згадали й у Пе-

тербурзі на засіданні Ради міністрів 10 січня 

1906 року. Зокрема, у копії доповіді на ім’я 

імператора зазначалося, що потрібно уника-

ти зіткнень солдат із великими агресивно 

налаштованим скупченнями селян, бо втрати 

серед військових негативно впливають на 

солдат, деморалізуючи особовий склад. До 

того ж передбачалося виділити на розширен-

ня жандармсько-поліційного апарату (зви-

чайно, у межах всієї Російської імперії) 14 

млн. 349 тис. 850 карбованців [16, с. 146-147]! 

З нагоди підвищеного фінансування Оде-

ський генерал – губернатор Ф.О. Бантиш 

розробив особливі інструкції, опубліковані 

офіційною губернською пресою, де наголо-

шував на обов’язковій присутності поліцій-

них караулів у селянських місцевостях. Так у 

всіх місцевостях, які нараховували до 50 

дворів, передбачалося чергування одного 

караульного, більше 50 – уже два, а потім на 

кожні 100 дворів додавалося ще по одному 

[20, с. 1-2]. 

Однак, не зважаючи на підвищенні міри 

безпеки, особливо в реакційні роки, селянам 

усе ж удалося частково вплинути на перег-

ляд їх становища самодержавною владою 

Російської імперії. По-перше, ще в січні 1905 

року на шпальтах губернської преси до селян 

звернувся Санкт-Петербурзький генерал-губер-

натор Д.Ф. Трепов із новим запевненням про 

обов’язковість змін щодо робітничого та аг-

рарного питання в Російській імперії, визна-

ючи недоліки селянської реформи 1861 року 

[21, с. 3]. Рада міністрів Російської імперії  

23 квітня 1906 року почала розглядати агра-

рне питання, готуючи законодавчі зміни та 
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доповнення в питаннях майнових прав селян, 

користування та розподілу земельних ресурсів, 

діяльності Селянського банку [16, с. 448-459]. 

По-друге, аграрним питанням почали ці-

кавитися й різні суспільні організації, а не 

тільки революційні партії. Так в Одесі у жо-

втні 1908 року Союз російського народу 

прийняв резолюцію стосовно селян, у якій 

було наголошено на необхідності сприяти 

наділенню землею бідних селян, вирішенні 

проблем з орендними цінами на землю та 

допомозі селянам в отриманні дотацій у Се-

лянському банку для прискорення покупки 

земельних наділів [22, с. 87]. 

По-третє, економічний наслідок Столипін-

ської реформи свідчив про подолання кризо-

вих явищ на селі та підвищення продуктив-

ності селянської праці на третину в 1910 р. у 

порівняно з 1904-1908 рр. [23, с. 113]. 

Треба додати й мотиваційну складову 

урядової політики стосовно селянства, яка 

сприяла частковій свободі переміщення се-

лян у межах Російської імперії, що на почат-

ку ХХ століття видавалося досить проблема-

тичним. Так якщо під час російсько-японської 

війни темпи міграційних процесів дорівню-

вали нулю, то після проголошення в 1906 

році повної свободи переселень вони зросли 

до небачених раніше масштабів, давши за  

9 років 1,3 млн. переселенців (дані по всій 

Україні) [24, с. 131]. 

Таким чином, можна стверджувати, що 

селянські заворушення під час Першої росій-

ської революції стимулювали царизм до ре-

форм у аграрній сфері, зокрема й селянський 

протестний рух на Півдні України. Незва-

жаючи на придушення революційних сил на 

селі, уряд Російської імперії, відходячи від 

власних традицій, уперше з 1861 року почав 

поступальний рух до покращення соціально-

економічної ситуації на селі, застосовуючи 

більше практичну (Столипінська аграрна ре-

форма), ніж теоретичну діяльність. Звичайно, 

частковий успіх у цьому питанні належав 

діяльності Державних дум, сформованих під 

ліберальним натиском громадськості. Однак 

і сам імператор Микола ІІ, усе частіше прис-

лухаючись до доповідей Ради міністрів, від-

мічав позитивною резолюцією аграрну полі-

тику спрямовану на консолідацію продукти-

вних сил селянства та стабілізацію соціаль-

но-економічної ситуації в імперії. 
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CAUSES OF PEASANT UNREST IN THE SOUTHERN PROVINCES 

OF THE RUSSIAN EMPIRE AND THEIR RESULTS 

 

The author considers the main causes of peasant unrest in the south of Ukraine during First Russian Revolution.It is 

proposed to review the statistics of peasant rebellions during the revolution of 1905-1907.Particular attention is paid to 

the reform of social and economic life of the peasants, which have been partially implemented by the Government of the 

Russian Empire, spite of the defeat of the revolutionary forces.Also, the author explores the adaptation of the tsarist 

policy to mass peasants uprisings in the early twentieth century. 

The author notes that the main reason for urgency of the agrarian question in the early twentieth century relate with 

an imperfection reforms, initiated by Alexander II, which have not been completed due to traditional features of 

monarchical bureaucracy of Russian Empire.This imperfection caused the active development of the peasant movement 

for their rights to land in the nineteenth century. In general, in the Ukrainian provinces of the Russian Empire from 

1890 to 1900 years there were at least 152 peasant uprisings: in the Kherson province – 15; in the Ekaterinoslav 

province – 11 in the Tauride province – 12. 

Among the natural causes of the unrest was a famine caused by bad harvests. Land prices increased causing 

discontent of the farmers.It was economical causes. And also mistrust in the Orthodox Church appeared. The 

psychological motive was arrogant attitude of landlords. 

The revolutionary political parties provoked clashes with government forces. They often spread rumors about an 

allegedly real imperial order about distribution of land among the peasants. There were frequent clashes between 

police and peasants, which were provoked by revolutionary political parties. This was particularly common after 

spread rumors of an equitable distribution of land among peasants 

The Russian government stopped peasant unrest partly after the first Russian revolution. At this time in Ukraine 

there were 1361 cases, including 81 clashes with police and troops, 35 cases of tax evasion, 50 mass demonstrations 

against the separation from the community, 550 cases of arson estates and 20 attacks on wealthy farmers. 

The consequences of peasant unrest were a partial solution of the agrarian problem. Firstly the government 

officially recognized that since 1861 the problem existed and it had to be solved. Secondly the agrarian question 

became a topic for discussion in many social organizations. Thirdly, plan of peasant reform was partially implemented 

and it changed radical sentiment in the society. In Russian Empire after the formation of the parliament the agrarian 

question was under special control. 

Thus, one could argue that the peasant unrest during the First Russian Revolution stimulated the government of 

Russian empire to reform of agriculture, including the southern Ukraine. 

Key words: The first Russian revolution, the South of Ukraine, the peasant movement, the agrarian reform, the 

reactional of monarchism. 
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДЛЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО 
ФЛОТУ НА ХЕРСОНЩИНІ 

В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. 
 

 

У статті проаналізовано проблему становлення й розвитку системи професійної 
морської освіти на Херсонщині в другій половині ХІХ століття – на початку 1920-х ро-
ків. З’ясовано стан наукової розробки аналізованої проблеми історичній науці. Матеріал 
статті репрезентує історичний дискурс розвитку морської освіти на Херсонщині в кін. 
ХІХ ст., досліджено специфіку підготовки фахівців флоту в історичній площині, а саме 
в період фундації морської освіти – у кінці ХІХ ст. Акцентовано увагу на чинниках, що 
впливають на формування особистості майбутнього фахівця морської галузі. Дослі-
джено низку факторів, що корегують цей процес, оскільки одним із таких є навчання у 
морських закладах освіти, то в матеріалі статті приділено увагу засобам морально-
естетичного, фізичного, культурного, релігійного розвитку, які були визначальними в 
процесі підготовки моряків. У публікації наведено архівні матеріали, які підтверджують 
проаналізовані нами чинники. 

Окрему увагу приділено джерельній базі дослідження, засобом якої відтворено образ 
становлення морської освіти на теренах Херсонщини 

Ключові слова: морська професійна освіта, фахівці флоту, формування особисто-
сті моряка, фактори впливу, джерельна база, архівні колекції, регіональні проблеми 
морської освіти. 

 

 

Розвиток України як самостійної держави 

спричинив кардинальні зміни у суспільному 

житті, відкрив можливість її входження у 

світовий геополітичний простір, що зумови-

ло перегляд характеру функціонування всіх 

соціальних інститутів, включаючи і систему 

професійної освіти. Актуальність досліджен-

ня полягає в необхідності цілісного уявлення 

про структуру професійної підготовки кадрів 

у периферійних містах і містечках Російської 

імперії в другій половині ХІХ – початку XX 

століття і зокрема на Херсонщині. Означені 

хронологічні межі стали предметом нашої 

наукової уваги у зв’язку з тим, що саме в цей 

час відбувалися зміни в процесі становленні 

морської освіти на Херсонщині, що кардина-

льно вплинули на подальший її розвиток. 

Оскільки, на зламі XX і XXI століть про-

фесійна освіта опинилася в стані багатогран-

ної системної кризи, чим привернула до себе 

увагу вітчизняної історичної думки, то нако-

пичений досвід професійного навчання і ви-

ховання підростаючих поколінь різноманіт-

ними навчальними закладами професійного 

профілю є багато в чому повчальним для 

осмислення минулого досвіду та запрова-

дження нових форм і методів навчання, вра-

хування процесів адаптації молоді до умов 

сучасних ринкових відносин. 

Аналіз наукових досліджень сучасної укра-

їнської історіографії дає підстави для твер-

дження наступного:проблема становлення й 

розвитку морської освіти на теренах Херсо-

нщини,зокрема у другій половині ХIХ ст. – 

на поч. 1920-х рр. характеризується науко-

вою багатогранністю. Її еволюція супрово-

джується розробкою не лише загальноукра-

їнської проблематики, а й осмисленням ми-

нувшини окремих регіонів. І це не випадко-

во. «В історії України регіональний фактор 

виявив себе як надзвичайно стійкий і силь-

ний. Його вплив відчувався протягом бага-

тьох століть. … Вплив регіонального факто-

ра все ще відчувається сьогодні і, без сумні-

ву, буде помітним досить довго. Комплексне 

дослідження цього фактора є необхідною 

передумовою відтворення історії України у 

цілому» [15, с. 7]. 

Образ морської освіти на Херсонщині 

можемо відтворити засобом аналізу науко-
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вих досліджень та через архівні й приватні 

колекції. На початку ХХ століття з’являються 

дослідження, автори яких намагалися не ли-

ше описати, а й визначити місце морських 

училищ і шкіл Південної України в загально-

імперській системі підготовки фахівців для 

флоту. Зокрема, С. Огородніков [14] звернув 

увагу на історію морських навчальних закла-

дів України, вперше охарактеризував спеціа-

лізацію морських училищ, а також частково 

розкрив механізми управління й фінансуван-

ня навчальних закладів. 

Плідними у дослідженні професійної осві-

ти в Російській імперії загалом і на Херсон-

щині зокрема стали роки після революції 

1905-1907 років [12; 13]. Напередодні Першої 

світової війни вийшла друком робота В. Ви-

ноградова [11], в якій він здійснив спробу 

простежити історію розвитку в Російській 

імперії навчальних закладів із підготовки фа-

хівців для комерційного флоту. Значний ак-

цент автор зробив на вивченні політики уряду, 

відповідних міністерств і відомств стосовно 

формування системи торговельно-морехідних 

навчальних закладів та управління ними. 

Характерною особливістю міжреволюцій-

ного періоду (1907-1917 рр.) була активізація 

дослідницьких зусиль з вивчення досвіду 

розгортання професійної освіти у порефор-

меній Росії [12;13]. Така активність сприяла 

тому, що громадськість і урядовці більше 

уваги почали приділяти питанням загальної 

освіти населення і професійної підготовки 

зокрема. 

Своєю чергою, дослідження А. Вейнберга 

відображає особливості роботи Херсонського 

училища торговельного мореплавання. Автор 

зосередив увагу на питаннях становлення і 

розвитку навчального закладу, його діяльнос-

ті в умовах недостатнього фінансування і від-

сутності кваліфікованих викладачів. Робота 

написана сучасником подій, тому є однією з 

важливих публікацій, що використані при 

написанні нашого дослідження [10]. 

Історіографічний огляд проблеми розвит-

ку професійної освіти в Російській імперії 

загалом і на Херсонщині, зокрема, дає підс-

тави зробити висновок, що досліджувана 

нами проблема знайшла певне відображення 

в історичній, педагогічній та економічній 

науках. Разом із тим, виокремлюються про-

блеми, які вивчені не в повному обсязі. Тут 

відмічаємо як загальні проблеми морської 

професійної освіти, так і регіональні особли-

вості її розвитку. 

У зв’язку з означеним метою дослідження 

є аналіз проблеми становлення й розвитку 

системи професійної морської освіти на 

Херсонщині у другій половині ХІХ ст. – по-

чатку 1920-х років. Сформульована мета 

вплинула на постановку наступних завдань: 

з’ясувати стан наукової розробки аналізова-

ної проблеми й дати характеристику джере-

лам; дослідити становлення і розвиток сис-

теми професійної морської освіти на Херсо-

нщині у другій половині ХІХ ст. – на почат-

ку 1920-х років; 

Джерельна база дослідження включає в 

себе розлоге коло архівних та опублікованих 

документів, різноманіття яких дозволяє до-

кладно і під різним кутом зору розглянути 

одну з важливих складових освіти Херсон-

щини – історію морської освіти. Характер 

роботи визначив основні групи використа-

них джерел. Найбільшу значимість мають 

архівні документи, які вводяться до науково-

го обігу. Головним чином, це первинні мате-

ріали Державного архіву Херсонської облас-

ті, Державного архіву Миколаївської області, 

Державного архіву Одеської області. 

Досліджено цілий комплекс документаль-

них джерел діловодного характеру, які розк-

ривають різні сторони організації і діяльнос-

ті органів державної влади та місцевого са-

моврядування, а також професійних навча-

льних закладів. 

Ключову роль у розкритті теми відіграли 

документи і матеріали Державного архіву 

Херсонської області. Це пояснюється тією 

обставиною, що важливий набір джерел сто-

совно історії зародження і розвитку профе-

сійної освіти міститься саме в фондах Дер-

жавного архіву Херсонської області та част-

ково Державного архіву Миколаївської об-

ласті й Державного архіву Одеської області. 

Незаперечним є те, що найбільш репрезе-

нтативною групою джерел, задіяних у ході 

роботи над дослідженням, виступає діловод-

на документація, значна частина якої була 

почерпнута автором із фондів ДАХО. Ваго-

мий обсяг матеріалів поточної документації 

складають накази, циркуляри, службове лис-

тування, відношення, рапорти, доповідні, 

клопотання, звіти та інші документи, зміст 
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яких пов’язаний із заснуванням і реорганіза-

цією навчальних закладів та організаційним 

етапом їх діяльності. 

У результаті аналізу ґрунтовної джерель-

ної бази в контексті досліджуваної проблеми 

було з’ясовано низку відомостей щодо роз-

витку морської освіти: у Херсоні морехідні 

класи другого розряду за положенням 1867 

року були відкриті 25 червня 1872 року з 

відділенням суднобудування [2, арк. 41], а в 

1879 році переведені у третій розряд. Їх за-

снуванню необхідно завдячувати Херсонсь-

кому міському товариству, яке за дієвої уча-

сті Херсонського міського голови В.Г. Тере-

щенка ініціювало цю справу. Спочатку класи 

функціонували на пожертви різних установ і 

осіб, що впорядкували приміщення меблями 

і необхідною літературою. Крім того, було 

асигновано на їх утримання 1605 рублів що-

річно, а Херсонське губернське земство до-

дало 1000 рублів на рік. Уряд на утримання 

класів виділяв 2000 рублів щорічно, відпові-

дно загальна сума на утримання складала 

4605 рублів. На 1 січня 1895 року в старших 

класах навчалося 16, середніх 22 і в молод-

ших 29 слухачів. Окрім фахових предметів, 

значна увага приділялася викладанню росій-

ської, французької й англійської мови [4  

арк. 18; 5, арк. 1-2]. 

Цікавим видається «Іменний список ви-

кладачів», які працювали у школі в 1886 році: 

«Завідуючий класами капітан-лейтенант 

Дмитро Іванович Дабіч закінчив курси в мор-

ському кадетському корпусі, оклад 1550 руб., 

дворянин, росіянин, православний. Виклада-

чі: шкіпер каботажного і штурман далекого 

плавання Олексій Васильович Калюжний, за-

кінчив морехідні класи у Херсоні, оклад 800 

руб., міщанин, росіянин, православний; шкіпер 

каботажного і штурман далекого плавання 

Михайло Сафронович Хоминський, закінчив 

морехідні класи у Херсоні, оклад 600 руб., син 

чиновника, росіянин, православний» [3, арк. 13]. 

Навчальний заклад морського профілю 

постійно потребував оновлення матеріально-

технічного забезпечення навчального проце-

су. У ході розвідок увагу привернув лист на 

ім’я завідувача Херсонськими морехідними 

класами: «Контора Добровільного флоту в 

Одесі має честь інформувати Вас, милости-

вий государ, що на складах цього флоту в 

Одесі накопичилося багато морехідних карт 

усього світу, а також лоцій, при чому багато 

з них, будучи старих видань, майже ніколи 

не були використані. Якщо для ввірених Вам 

класів будуть потрібні лоції і карти, то кон-

тора Добровільного флоту може надати Вам 

їх безкоштовно, як що Ви уповноважите до-

вірену особу в Одесі отримати їх. Помічник 

інспектора» [5, арк. 19]. Керівництво Херсон-

ських морехідних класів дбало і про загаль-

ний розвиток своїх вихованців. Із цією ме-

тою закуповувалася художня література. Пра-

вда, під час придбання для бібліотеки море-

хідних класів іноді виникали непорозуміння. 

Так, в копії листа начальника училища чита-

ємо: «15.01.1886 р. № 2. Пан Достоєвський. 

Бажаючи придбати твори, які Ви видаєте, я  

9 грудня 1885 року надіслав на Ваше ім’я  

15 рублів; так як на даний момент книги не 

отримані, тому милостиво прошу Вас пові-

домити мене про отримання грошей і прис-

корити пересилку книг» [3, арк. 4]. Очевид-

но, відомий письменник, маючи проблеми із 

власними борговими зобов’язаннями (про-

граші в казино), не дуже переймався достав-

кою своїх творів передплатникам. 

Не менш складним було питання стосовно 

форменого одягу курсантів. «26 січня 1885 р. 

Завідувачу Херсонськими морехідними кла-

сами. Опікун Одеського навчального округу 

дізнався із донесення за №289, датованого 

10.12.1885 р., від Окружного інспектора Со-

ловйова, що під час відвідування ним Херсон-

ських морехідних класів помічено, що багато 

з учнів були вдягнені у форму дуже схожу на 

форму учнів реальних училищ. Наказом від 

10 січня за №196 заборонено учням морехід-

них класів носити форму, призначену учням 

реальних училищ. Інспектор народних учи-

лищ Платон Голубєв» [3, арк. 5]. Тому нача-

льник училища змушений був відреагувати на 

приписи вищих інстанцій. «Інспектору народ-

них училищ Херсонського району. 29.01.1886 

№7. Унаслідок Вашого припису від 26 січня 

цього року за №103 маю честь повідомити, 

що учні Херсонського морехідного училища 

носили форму матросів військового флоту, 

яку носять і в товаристві пароплавства та 

торгівлі, що схожа на форму реальних учи-

лищ, але на даний момент, за розпоряджен-

ням пана начальника губернії, заборонено  

їм носити таку форму, що і виконано» [3, 

арк. 10]. 
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До певної міри скоординувати діяльність 

новостворених професійних навчальних за-

кладів морського профілю, а також надати їм 

методичну допомогу було покликане Імпера-

торське товариство сприяння російському 

торговельному мореплавству. В одному із 

листів, що надійшли від товариства на адре-

су начальника морехідних класів читаємо: 

«Москва 15.02.1886 р. № 74. Милостивий 

государ. Правління товариства згідно своєму 

рішенню від 6 лютого має за честь покірно 

просити Вас, милостивий государ, надіслати у 

Правління не пізніше 15 березня цього року 

по одному примірнику бланків дипломів тих, 

хто в останній час склав іспити на штурмана і 

шкіпера каботажного і далекого плавання, 

прописавши в цьому (надрукованому) екзем-

плярі для наочності копію з одного із дійсно 

виданих дипломів. Голова князь Д. Долгору-

ков» [3, арк. 30]. 

Однією із найбільших проблем керівницт-

ва і викладацького складу училища була ор-

ганізація практик (гребля на шлюпках, прак-

тика на суднах тощо). Нами виявлені фінан-

сові документи, де йдеться про грошову ви-

нагороду боцману і виділення коштів на пої-

здку в Миколаїв учнів училища для греблі на 

шлюпках [6, арк. 13]. Так як училище не ма-

ло власного судна для проведення морехід-

ної практики, то начальник змушений був 

домовлятися про таку практику на суднах 

Доброфлоту Морського відомства з колега-

ми з одеського училища. Збереглося листу-

вання між керівниками двох навчальних за-

кладів. Зокрема, в Херсон було надіслано 

«Правила щодо допуску на навчальне судно 

Одеського училища торгового мореплавства 

«Велика княжна Марія Миколаївна» осіб, що 

потребують практичних навичок морської 

справи». «Милостивий государ Маю за честь 

направити 5 екземплярів правил прийому на 

навчальне судно «Велика княжна Марія Ми-

колаївна» для осіб, що потребують практич-

ного плавання з метою вивчення морської 

справи. У випадку необхідності на вашу ви-

могу можуть бути надіслані додаткові екзе-

мпляри» [3, арк. 21]. Більшість із тих хто 

закінчив морехідні класи, плавали на суднах 

Російського товариства пароплавства і торгі-

влі, приватних пасажирських і вантажних 

суднах, буксирах і землечерпалках, вітрильних 

суднах, побудованих олешківськими уміль-

цями [9, арк. 88-83]. Клас працював за про-

грамою підготовки до екзаменів на звання 

штурмана малого плавання на вітрильних 

суднах. Вступники повинні були надати до-

відки про соціальний склад і національну 

приналежність, закінчення народної школи 

(навички письма і вміння читати), про плава-

льний ценз, щеплення від віспи [8, с. 22-31]. 

У морехідному класі щорічно навчалося 

до 50 учнів. У період російсько-японської 

війни і Першої світової призвані на військову 

службу ставали офіцерами морського флоту. 

В клопотанні про зарахування синів до шко-

ли батьки писали: «Бажаю дати сину Семену 

спеціальну морську освіту для служби на 

суднах торговельного флоту, маю за честь 

просити опікунський комітет про допуск до 

вступних екзаменів… при цьому додаю мет-

ричну виписку, посвідчення про плавання за 

№1698, свідоцтво про щеплення від віспи 

№493. Харитина Чуб, за неї неписьменну і за її 

особистим проханням підписався Григорій Чуб. 

Олешки 20 жовтня 1905 р.» [9, арк. 24-25]. 

Отже, весь процес становлення Херсонсь-

кої професійної морської школи можна умо-

вно розділити на декілька етапів. Поетапне 

реформування було складовою загального 

процесу соціально-економічних перетворень. 

Фахівці підготовлені освітніми закладами 

Херсонщини користувалися широким попи-

том і в інших регіонах Російської імперії. 

На підставі вивчених і проаналізованих 

матеріалів архівних фондів, опублікованих 

документів, періодики, мемуарної літератури 

і публіцистики було зроблено наступні ви-

сновки: проведене дослідження становлення 

і розвитку морської освіти на Херсонщині 

показало, що процес формування систем під-

готовки фахівців у другій половині ХІХ – на 

початку 1920-х років у повній мірі відповідав 

тим змінам, які відбувалися на загальнодер-

жавному рівні. Відображаючи ключові тен-

денції і закономірності розвитку системи 

морської освіти, сфера професійної підгото-

вки в містах разом із тим знаходилася в пев-

ній залежності від рівня модернізаційних 

процесів, стану культури, матеріального ви-

робництва і місцевих традицій та запитів, що 

впливало на її поступ. Однією з ключових 

ланок професійної освіти Херсонщини стало 

Херсонське училище торговельного мореп-

лавства. За короткий термін було зміцнено 
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матеріальну базу, укомплектовано досвідче-

ним викладацьким складом, підготовлено мо-

ряків-професіоналів високого ґатунку. Такі 

морські школи стали фундаментом для ста-

новлення подальшої морської освіти на 

Херсонщині. 

Сучасна професійна освіта переживає ва-

жкі часи, пов’язані зі зміною соціально-еко-

номічних відносин, які спричинили закриття 

підприємств,сприяє негараздам й існуюча в 

державі система фінансування навчальних 

закладів. Тут можна було би скористатися 

досвідом другої половини ХІХ – початку ХХ 

століття, коли коштами, що виділялися на 

утримання училищ, розпоряджалася не адмі-

ністрація, а опікунські комітети. Заслуговує 

на впровадження й апробована часом систе-

ма підтримки учнів (курсантів) із числа ма-

лозабезпечених верств населення. 

Перспектива подальших досліджень вба-

чається в аналізі можливостей урахування 

існуючого досвіду в контексті розвитку су-

часної морської освіти. 
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TRAINING OF PROFESSIONALS FOR TRADING FLEET IN THE KHERSON REGION 

IN THE SECOND PART OF XIX – AT THE BEGINNING OF XX 

 

The article has analyzed the problem of the foundation and development of professional marine education system in 

the Kherson region. In the second part of XIX century – at the beginning of 1920s years it had been cleared up the posi-

tion of scientific working out of the analyzed problem in the historical science. The material of the article represents 

historical discourse of marine education in Kherson area at the end of XIX century, the specifics of training specialists 

for fleet is investigated in historical plane, just during the period of foundation of marine education – at the end of XIX 

century. Attention is paid to the factors which influence the formation of a future specialist of marine branch. Means of 

moral, esthetical, physical, cultural, religious development of sailors are investigated. 

Formation of the personality of marine branch specialist is determined by a number of factors which influence this 

process. One of them is training at marine educational institutions. For deeper understanding of its peculiarities the 

specifics of fleet specialists training should be found out in historical plane during the period of foundation of marine 

education, at the end of XIX century. 

The aim of the article is to investigate the formation of marine education in Kherson area in the context of formation 

of future sailor’s personality. The article points out that much attention of pedagogical council and tutorial committee 

was paid to educational work and broadening of the students’ outlook. 
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It should be mentioned that absence of integrity and complex work on the question under discussion and also pres-

ence of the whole number of unsolved questions which are to be discussed, testify the necessity of further studying and 

generalization of the outlined question. 

Separate attention is given to the source base of investigation with the help of which the image of marine education 

is reflected in the Kherson region. 

Key words: marine professional education, source base, archival collections, regional problems of marine educa-

tion, marine education, sailor’s personality, students’ outlook, integrity 
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ЗНАК РІВНОСТІ МІЖ ЕТИМОЛОГІЄЮ ЕТНІКОНУ 
«ПОЛОВЦІ» І ПОДІЄВИМ РЯДОМ В ІСТОРІЇ 

ПРАУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ХІ-ХІІ ст. 
 

 

Здійснено спробу прочитання етнікону «половці» як самоназви. Розкриття заявле-
ного акценту базовано на парадигмі «половці- автохтони»,що діяла в оцінці витоків по 
ловецтва на початковому етапі становлення історичної науки. Продемонстровано рі-
вень залежності етимології етнікону «половці» від подійового ряду Х-ХI ст. 

Ключові слова: етнікон «половці», ономастикон «Половецька Земля», києворуський 
державотворчий процес, феодалізм, маніхейство. 

 

 

Під завісу своєї політичної діяльності (у 

березні 1918 року) Центральна рада вироби-

ла Закон «Про адміністративно – територіа-

льний поділ України», в якому презентовано 

кордони 32 територіальних одиниць, серед 

яких наявна Половецька земля – тодішні 

Старобільський, Слов’яносербський, та Бах-

мутський повіти [1; с.22]. «Живучість» оно-

мастикону «Половецька земля» вимагає но-

вого рівня уваги до русько-половецьких вза-

ємин і, в першу чергу, до проблеми похо-

дження половців. В оцінці витоків половецт-

ва дотримуємося парадигми «половці – авто-

хтони», що «працювала» на початковому 

етапі становлення історичної науки [2-4]. 

Завдання даного досліду довести залежність 

етимології етнікону «половці» від радикаль-

них змін у характері соціальної практики пе-

ріоду становлення києворуської державності. 

На означення сил, що перебувають у про-

тистоянні з Руссю в ХІ – ХІІ ст., – половців – 

в писемних джерелах вживано досить широ-

кий ряд імен. У ХІХ ст. на цій характеристи-

чній особливості свою увагу зупиняє один з 

перших, і в той же час предметних, дос-

лідників русько-половецьких відносин –  

П.В. Голубовський: «Половцы награждаются 

средневековыми писателями массой различ-

ных имен: Половцы, Plauci, Balwen, Walnen, 

Komavoi, Cumani, Cuni, кипчаки» [5, с.36]. 

На цю ж етнонімічну різноваріантність в 

І-й пол. ХХ ст. вказує Д.А. Расовський: «Уже 

с давних пор и русским, и западноевропейс-

ким историкам много хлопот создавали по-

ловцы тем, что в русских, арабских, армянс-

ких, византийских, мадьярских и немецких 

источниках они упоминаются под различ-

ными именами: у русских – половцы, у ара-

бов и вообще в мусульманской письменнос-

ти – кипчаки, кафчаки, у армян – хардеж, у 

византийцев куманы, у мадьяр – куны, кума-

ны, а также палочи; у немцев фалоны, фаль-

вы или как в остальных западноевропейских 

источниках команы, куманы. Поляки и чехи 

знают половцев и в русском наименовании 

(только обычно без русского полноголосия) 

– plawci, plauci, и в общелатинском команы» 

[6, с.252]. 

До перших спроб пояснити етимологію 

етнікону «половці» можемо віднести тракту-

вання Матвія Мєховського (ХVI ст.): «поло-

вці» – «грабіжники» від «полевать» [полюва-

ти] та Сигизмунда Герберштейна: «половці» 

– від «поле» [7, с.47-48]. Оцінюючи дані по-

яснення етнікону «половці», Є.Ч. Скржинсь-

ка справедливо заключає: «… по законам 

языкознания образование слова «половцы» 

от «ловы», «ловить» или от «поле» неоправ-

дано» [8, с.43]. 

Сучасна історична наука у проблемі 

«прочитання» етнікону «половці» віддає пе-

ревагу «штампові» за авторства А. Куника. 

Зміст «штампу», заявленого в 2-й пол. ХІХ ст., 

в наступному: половці – від «полова», поло-

вий – жовтий [9, с.387]. 

А. Кунику оперативно опонує А. Собо-

лєвський: «...славянское и сербское «плав», 

между прочим, значит «голубой», малорос-
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сийское «половый» иногда употребляется 

как определение волов голубоватого цвета. В 

виду этого, можно думать, что половцы бы-

ли названы у нас, у других славян и у немцев 

по имени своей главной орды, так что связь 

их славянских названий с «плавь», «поло-

вый» не подлежит сомнению» [10, с.154]. 

Наведемо ще дві реакції на штамп А. Ку-

ника. Авторство першої належить Д.А. Расов-

ському: з одного боку, «...едвали тюрки-

кочевники могли быть светловолосыми»; з 

другого, – «...все источники, описывающие 

внешний вид половцев, единодушно сходятся 

в характеристике их как народа рослого, 

стройного, красивого и светловолосого» [6, 

с.258]. При цьому, вчений не робить поси-

лань. На його переконання, світловолосість 

кочівників-азіатів виключається. Друга реак-

ція належить Є.Ч. Скржинській: епітет «світ-

ловолосі» не підтверджується хоча б якимись 

джерелами. Дослідниця акцентує: опису зов-

нішності половців літописи не залишили. 

Є підстави для заперечення даного ствер-

дження. Такий літопис є. Це Радзивілівський 

(Кенігзберзький) літопис, тексти якого су-

проводжують мініатюри. Мініатюри свід-

чать: за характером зброї, стилем одягу, ге-

нетичними ознаками і прикметами різниці 

між русами і половцями не існує. Половців, 

насправді, зображено світловолосими і кур-

чавими; у них абсолютно однаковий з руси-

чами характер зачісок. Як приклад, мініатю-

ра зі сторінки 226 відбиває акцію поклоніння 

половців (неозброєних) руському князеві. 

Жодних відмінностей між князем, його ото-

ченням і половцями відзнайти не зможемо. 

Подібним до нашого є враження від мініа-

тюр з Радзивілівського літопису Мурада 

Аджі: «В рисунках Радзивиловской летописи 

очень много загадочного. Порой неясно да-

же, кто есть кто. Художник будто и не забо-

тился, например, о внешних отличиях русс-

ких и кипчакских воинов... Цветом ли, одея-

нием ли, но воины должны отличаться, все-

таки они враги, представляли народы разных 

культур. Однако же этого нет! Все одинако-

вые» [11, с.78]. 

Правомірним на цьому моменті є питання: 

чи відстежується якась різниця (якщо розг-

лянути весь фонд мініатюр Радзивілівського 

літопису) між зображеними русами і пред-

ставниками інших, крім половців, етноосе-

редків? Відстежується. Прикладом може бу-

ти мініатюра зі сторінки 160, де в тексті 

йдеться про похід Мстислава на Литву [12, 

с.226]. Отже, маємо визнати світловолосість 

половців. Але ця генетична ознака, на думку 

Д.А. Расовського, не є поєднуваною з пара-

дигмою «половці-кочівники», що прийшли з 

Азії. 

В науковій розробці «Половцы. Опыт исто-

рического истолкования этникона» Є.Ч. Скр-

жинська ставить таке завдання: переглянути 

етимологію лексеми «половці», яка підтри-

мується істориками більше 100 років. Йдеть-

ся про той самий «штамп» А. Куника: «по-

ловці» від «полова» – «солома» – світло-

жовтий, білуватий, звідси білокурі половці, 

блакитноокі блондини. З досліду Є.Ч. Скр-

жинської: «... предложенная А.А. Куником 

этимология слова «половцы», искуственная 

и умозрительная, до настоящего времени 

кочует из работы в работу – как по инерции, 

столь губительной для науки вообще, так и 

потому, что взамен не было предложено 

иного, сообразующегося с духом источни-

ков, прежде всего древнерусских, объясне-

ния этому этникону» [8, с.62]. 

Отже, дослідниця пропонує шукати від-

повідь і пояснення в літописах. Перед викла-

дом власної точки зору Є.Ч. Скржинська 

робить два зауваження. Перше: слово «поло-

вці» – «явно русское, и оно должно значить 

для русского человека нечто существенное, 

важное в сфере его встреч с этими кочевни-

ками...». Друге: «...это было не собственное 

их (половців – А.Н.) наименование, не само-

название народа, а придуманное для него 

другим народом, так сказать прозвище со 

стороны» [8, с.38]. 

За цим дослідниця презентує своє бачен-

ня: «половец» – від «оного пола», «онопо-

лец» (іншої половини – А.Н.), тоземець (жи-

тель тої [іншої] землі); з іншої сторони, з 

іншого берега Дніпра: Лівобережжя. Дослів-

но з висновків у дослідженні: «...для русских 

людей половцы были обитателями той 

(«оной»), чужой стороны Днепра (об онпол = 

половцы) и в этом качестве отличались от 

«своих поганых», черных клобуков, обитав-

ших на этой («сей»), своей стороне реки. В 

этом противопоставлении и родился специ-

фический русский этникон они половцы, или 

просто половцы, трансформировавшийся в 
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процессе развития древнерусского языка  

в половцы» [8, c. 87]. Такі пояснення не да- 

ють ефекту визнання етимологічної рівності  

лексем «онополець» і «половець». Позицію 

Є.Ч. Скржинської в українській історіографії 

підтримує П.П. Толочко [13]. 

Звернемо увагу і на те, що літописці вжи-

вають цілий ряд лексем чи словосполучень 

на означення поняття «інша сторона», «по-

ловина». Як приклад: «По мнозƛхъ же вре-

менƛхъ сƛли суть словене обаполъ Дуная, 

гдƛ есть нынƛ Угорскаа земля и Болгарьс-

каа» [14, 3]; «бƛ бо у Кіа тогда былъ перево-

зникъ со оноа страны Днƛпра» [14, 4]; «...и 

стояша Половци по обƛма странама» [14, 

119]; «...и идяшƛ на дƛснƛй (правобережжя) 

странƛ Святополк, а на шуƛ (лівобережжя) 

Володимерь Манамахъ» [14, 121]; «...и пе-

решедь на ону страну Днƛпра плакася по 

братƛ своƛмъ» [14, с.121]. Варіант «онопо-

лец», як бачимо, відсутній. 

Більше того, пояснення Є.Ч. Скржинської 

щодо «прочитання» етнікону «половці» не 

спрацьовує, коли вдаємося до оцінки кордо-

ну між Руссю і Половецькою Землею у часі, 

коли половецтво заявляє про себе 1000-го 

року. На цьому моменті кордон є не верти-

каллю (не Дніпро розділяє сторони проти-

стояння), а паралеллю. Роль кордону відігра-

вали водні відгалуження Дніпра: Рось – Пра-

вобережжя, Сула – Лівобережжя. Саме течі-

ями цих річок Володимир Перший «ставив» 

гради. 

Сучасна історична наука виявляє слабкий 

інтерес до природи етнікону «половці», хоча 

є дослідники, які наполягають на тому, що 

етнічна ідентифікація починається з етноні-

ма [15, с.23]. В історіографії відсутня версія 

презентуюча етнікон «половці» самоназвою, 

адже беззаперечністю відзначається 

слов’янська природа лексеми «половці» 

(«поле», «полова», «лови»)

. Ця обставина 

вимагає ревізії парадигми «половці-

кочівники-тюрки». Отже, заявивши етнікон 

«половці» самоназвою, провокуємо, як міні-

мум, індо-іраномов-ність половецтва, що, в 

                                                           
 В старослов’янській мові слова з основою на «пол»не 

презентували зміст «поле». На означення предмета «поле» 

застосовувалась лексема «сєло». Лексема «поль» означала – 

«берег», «полема» – «половина». Це означає, що літописці, 

вживаючи ономастикон «Поле Половцьке», мали на увазі 

«Половина Половецька». (А. Вайан Руководство по старос-

ловянскому язику. – М., 1952. – с. 430). 

свою чергу, уможливлює акцент на автох-

тонності половців. Верифікуємо заявлене: 

дамо відповідь на питання коли, і за яких 

обставин народжується етнікон «половці»? 

Процес народження означеного етнікону 

довготривалий, вимірюється більше ніж сто-

ма роками. В др. пол. ІХ ст. стартує проце-

дура творення держави, що обере на себе 

назву Русь. Апофеоз державотворення настає 

у часі правління Володимира Першого. Саме 

його «Слово о полку Ігоревім» називає вину-

ватцем протистояння з половцями: «Того 

самого Владимира нельзе бе пригвоздити к 

горам киевским, сего бо ныне сташа стязи 

Рюриковы, а друзии – Давыдовы, но розно ся 

им хоботы пашут, копия поют» [18, с.121]. 

Чому Володимир? У Х ст. триває процес 

відступу родо-племінного устрою і входжен-

ня східнослов’янських етноосередків в еру 

феодалізму саме з ініціативи і неабияких 

зусиль Володимира. Які зрушення стоять за 

наступом феодалізму? Відбуваються зміни у 

форматі власності, від яких потерпає общин-

не землеволодіння. Общинні землі перехо-

дять у власність князів, найближчого князів-

ського оточення («лучшие люди», бояри), 

намісників, дружини, церкви, монастирів: 

тих, хто обере на себе назву феодалів, серед 

яких наймогутнішими у перспективі стануть 

держава, князь, церква. 

Отже, становлення нових соціальних від-

носин (феодалізму) – це процес відбирання 

землі у колективного власника; значного 

усічення розмірів землеволодінь у власності 

родів, племен чи поступового перетворення 

вільних землеробів, через примусові заходи 

економічного та воєнно-політичного харак-

теру, на прямо залежних від феодала – ново-

народженого власника землі. Ось як цей 

процес характеризує В.Т. Пашуто: «...повсюду 

основу этого процесса [феодалізіції – А.Н.] 

составляло превращение общества свобод-

ных землевладельцев, основанного на колле-

ктивной собственности и свободе, в общест-

во, расколотое на враждебные классы, осно-

ванное на господстве той или иной формы 

феодальной собственности на средства прои-

зводства» [19, с.357-358]. 

Експансію нових земель, підпорядкування 

їх владі Києва Володимир здійснює за допо-

моги двох сил: духовенства і дружини. Ду-

ховенство і дружина отримують землю як 
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плату за послуги. Це земля колективних вла-

сників, тиск на яких вів природно до ситуації 

«умножения разбоев». Церковники-єпископи, 

виборюючи для себе економічний і політич-

ний простір, закликають Володимира до ра-

дикальних дій: застосування смертної кари. 

Спочатку князь висловлюється проти: «бою-

ся греха», та з часом «отверг виры» і увів 

смертну кару. Вирок виносився після прове-

дення слідства: «со испытом». 

Єпископи, що домоглися смертної кари, 

трималися і далі жорсткої позиції, активізу-

ючи політику визиску: закликали Володими-

ра застосовувати і виру (грошовий штраф). 

Кошти від вири єпископами плановано за-

стосовувати на придбання коней і зброї. 

Зброя потрібна для утримання в покорі соці-

уму у створюваній державі, де інтерес церк-

ви був фундаментально присутній. 

У питанні виникнення церковної земель-

ної власності, а точніше датування цього 

процесу, в історичній науці наявні дві точки 

зору. Перша: від самого свого заснування 

церква стає земельним власником [20-23]. 

Дана точка зору діє без посилань на джерела. 

Друга: церковна земельна власність фіксу-

ється писемними джерелами від 2-ої полови-

ни ХІ ст. [24-28]. 

Церковна десятина еволюціонує, будучи 

розповсюджуваною на власність і прибутки 

князя, а з ХІ ст. поширюється на все насе-

лення. І саме в цьому часі заявляють про се-

бе половці. У ХІІ ст., в час загостреного про-

тистояння між києворусичами і половцями, 

рівень виплат на користь церкви збільшуєть-

ся, бо виплати мають здійснюватися на знач-

нішу кількість церков, до яких входять і ка-

федральні церкви місцевих князівств: смо-

ленська кафедральна церква, володимиро-

суздальська [29]. На цьому часі єпископи 

володіли і заселеними, і незаселеними зем-

лями. До складу десятини входили відраху-

вання від трьох основних форм сумісної фе-

одальної ренти: десятина від данини в різних 

її формах, десятина від княжого суду, деся-

тина з торгу. 

Літописи видають акцент на тому, що 

другою соціальною силою, саме силою, у 

союзі, і за підтримки якої Володимир будує 

державу, є дружинники: «Бе бо Володимер 

любя дружину, и с ними думая о строе зем-

ленем, и о ратех, и о уставе земленем» [30, 

152]. Ось які коментарі до процедури поси-

лення державного інтересу наявні в дослі-

дженні Л.В. Черепніна: «На раннем этапе 

генезиса феодализма особенно наглядно 

проявилось «окняжение» территории, насе-

ленной крестьянами общинниками, подчи-

нение их княжескому суду и обложение да-

нью. Это вызвало борьбу между крестьянс-

кими вервями и князьями с их дружинника-

ми. Последние получали в ленное держание 

округа, с которых они собирали дань. В да-

льнейшем все отчетливее наблюдается расс-

лоение внутри самой верви. Все большая 

часть крестьян, порывает связь с общиной. 

Процесс феодализации углубляется. Классо-

вая борьба становится сложнее. Развитие 

феодальных отношений и связанные с этим 

народные движения заставляли правящую 

знать пересматривать в интересах господст-

вующего класса законодательство, развивать 

правовые нормы, заменять отжившие поста-

новления новыми» [30, 155]. 

Та звернемо увагу на основне: історичні 

дослідження (за виключенням наукових роз-

відок М.Ю. Брайчевського) [31] не демон-

струють антифеодальний рух, адже повстання 

в Новгороді, в Києві, волхвів Поволжя не мо-

жуть бути зарахованими на роль такого руху. 

Визнавши половців автохтонами-общинни-

ками, отримаємо яскравий зразок антифеода-

льного руху. 

1000 року на історичній арені, як свідчать 

літописи, з’являються половці. Відзначимо, 

що літописець, фіксуючи їх прихід аж до 

Києва, не дає пояснень щодо природи їх по-

ходження. Чому? Вони свої: «внутрішній 

пролетаріат». «Прибулих» в 1000 році до 

Києва половців очолив Володар, який за ві-

домостями літопису мав бути вдячним Воло-

димирові: «Пріиде Володаръ съ Половцы къ 

Кіеву, забывъ благодλянія господина своего 

князя Владимера, дλмоном наученъ. Воло-

димеру же тогда в Переяславцλ на Дунаи, и 

бысть смятеніе веліе в Кіевλ, изыде нощію 

во стрλтеніе имъ Александръ Поповичъ, и 

уби Володаря, и брата его и иныхъ въ поле 

прогна» [32, с.68]. Звернемо увагу на форму-

вання думки. З цитованого речення вихо-

дить, що Володар (він, з одного боку, підда-

ний Володимира, бо має бути йому вдячним) 

і його брат – це половці, бо вони рівні 

«иным». Чому половці приходять до Києва 
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1000-го року? Вологодський літопис з цим 

роком пов’язує введення Володимиром Пе-

ршим досвіду посадництва, що означало на-

ступ на інтереси племен і племінної знаті 

[33, с.163]. 

Отже, за цими епізодами легко прочиту-

ється подійовий контекст, який дає право на 

оцінку ролі й змісту половецьких «ініціатив». 

Половці-автохтони, що захищають свій еко-

номічний інтерес і соціально-політичний ста-

тус, виступають проти нового порядку: дер-

жавного. В. Ключевський свого часу писав 

про зіткнення в моменті становлення держави 

двох початків: «загального добробуту», за 

яким і стоїть держава, – й індивідуального 

економічного інтересу. У Х столітті, у зв’язку 

з державотворчими кроками Володимира 

Першого, настав апофеоз у зіткненні цих двох 

інтересів. Половці – результат цього зіткнен-

ня. Вони заявляють про себе у часі трансфор-

мації данини з добровільної жерцям та родо-

вій аристократії у примусову [34, с.13]. 

Такі акценти прочитуються в Руському лі-

тописі, де чітко визначено причину повстань 

поганих половців: «Не жадаху мало ми есть, 

княж, гривен; не кладаху на свои жены зла-

тых обручей; но хожаху их жены в серебре и 

расплодили были землю русскую. За наше 

несытьство навел бог на ны поганыя,… Пи-

шется бо ся: богатство неправдою сбираемо, 

скоро извеется» [35, с.10-11]. Як бачимо, при-

чина у незаконних привласненнях князівської 

верхівки. Через жадобу руських князів до 

багатства, постала образа з боку половців. 

Саме такий ідейний лейтмотив відстежує в 

тканині поеми «Слово о полку Ігоревім» Ми-

хайло Максимович: «Обида от половцев, по 

выражению певца, «вступает на землю русс-

кую, всплескавши лебедиными крылами на 

синем море, плещучи у Дону» [36, с. 464]. 

Літописи, що писалися на замовлення фе-

одальної верхівки, називають половців опо-

нентами державності – зилотами: «Того же 

лета (1101 рік – А. Н.) совокупишася вся 

братия: Святополк и Володимир, Давид и 

Олег, и Ярослав, брат их, на злотци; и прис-

лаша половци послы от всех князей ко всей 

братьи, просячи мира» [14, с. 137]. Половці – 

зилоти для літописців – церковників: анало-

гія до зилотів Іудейської війни I ст. нашої 

ери. З контексту означеного протистояння 

зилоти постають борцями за соціальну спра-

ведливість, опозицією державності. Галілей-

ські зилоти називали себе сікаріями. Вони, 

спаливши борговий архів, створили в Іудеї 

систему громадянського самоуправління, кон-

фіскували майно аристократів і перерозподі-

лили його, встановили рівні права для всіх 

громадян

. 

До всього, літописці заявлють половців 

маніхеями [14, 13]. Першовчитель перс Сура-

нко (215-276 рр.), псевдонім якого Мані, був 

провідником ідеї боротьби проти держави. 

Половці бачаться літописцям борцями проти 

держави, тому і «заслуговують» на визначен-

ня з боку літописців «маніхеї». Нагадаємо: у 

Боняка (лідера правобережного половецького 

світу) було друге (псевдонім) ім’я – Маніяк: 

Мані + афікс «аг» суто осетинський. Отже, 

Боняк – послідовник і провідник ідей Ману: 

маніхей – протидержавник. 

В основі етнікону «половці», на наш пог-

ляд, прочитується санскритичне «пала» у 

значенні «захисник» [37, с. 47-55]. Сходоз-

навець – індолог С.І. Наливайко в дослі-

дженні «Українська індоаріка» доводить ко-

лосальну «залежність» української мови від 

санскриту і, до всього, наводить значний 

кадастр слів, в яких елемент «пала» виступає 

у значенні «захисник» [37, 47-50]. Із досліду: 

«Санскр. pala – від дієслівної основи pal «за-

хищати, охороняти, берегти» [37, 45]. Скіф-

ське плем’я пали. Вожді скіфів Пал і Палак. 

Пізньоскіфська столиця в Криму Палакій. І 

при цьому половецькі міста – Палавиця (су-

часний Дніпропетровськ), Палин (літопис-

ний Балин). Може топонім «Палин» данина 

пам’яті: походить від імені сина міфічного 

першоправителя Прітху – Палін. Якщо Пріт-

ху – основоположник осілого способу життя, 

засновник міст, торгівлі, тваринництва і зем-

леробства, то його син – Палін – захисник 

означених нововведень [38, 45]. 

Елемент «пала» фундаментально присут-

ній в гідроніміці України, яка може претен-

дувати на реліктовий рівень мовного виміру. 

Річка несла сама по собі функцію захисту: 

вона відмежовувала володіння племен і на-

родів, захищала від спраги. Українськими 

                                                           
Першовчитель зилотів – Симон Зилот прийняв мученицьку 

смерть за однією версією в Північному Причорномор’ї, за 

другою – на Північному Кавказі. Його називали «бесстраш-

ный зачинщик волнений». Основа віровчення – люди є 

рівними перед богом. 
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землями протікають річки Палоріка, Палова-

ка, Половня у басейні Прип’яті, три Паланки 

у басейнах Південного Бугу, Синюхи та Сі-

верського Дінця; Полуй у басейні Тиси, По-

лоня у Закарпатті, дві Полтави у басейнах 

Прип’яті та Західного Бугу, Половня у ба-

сейні Тетерева, три Половиці на Київщині та 

Сумщині, Полква на Хмельниччині. В басей-

ні Тиси маємо потоки Палатин і Великий Па-

латин. Львівщиною протікає річка Полтава. 

В інших індоєвропейських мовах елемент 

«пал» присутній з такою самою етимологією. 

Так, історія Древньої Греції пояснює наяв-

ність в сучасній грецькій мові лексем з осно-

вою на «пала» («пал», «пол») у значенні 

«озброєна людина», «воїн», що дорівнює 

поняттю «захисник». Йдеться про гоплітів 

(го+пала+афікс). Гопліти – воїни – захисни-

ки в арміях грецьких міст-держав, солдати-

громадяни, які ставали на захист своєї землі. 

Збереглася клятва гоплітів: «Присягаюсь не 

посрамити цю священну зброю, не залишити 

товариша, що стоїть зі мною поруч в строю. 

Я буду захищати ці святі й спільні місця і не 

полишу мою вітчизну. Я зроблю все, щоб 

вона стала більшою і могутнішою. Я прися-

гаюсь, що шануватиму предків. У свідки я 

беру богів Аглавру, Гестію, Енея, Еніалія, 

Ареса, Афіну, Зевса, Таллію, Ауксо, Гегемо-

на, Геракла, кордони батьківщини своєї і її 

хліби, ячмінь, вино, оливки і фігове дерево». 

Відгомін давньогрецьких гоплітів прочитує-

мо в лексемах «полеместіс» [паламестіс], 

«пілімастарос» [паламістарос], «палікараус» 

[палакараус]. 

Повне озброєння гоплітів називалося «па-

ноплія». В цій лексемі теж «присутній» еле-

мент «пал». До паноплії відносились ножі, 

лати, меч, щит, шолом. У середньовічному 

Римі повне озброєння лицарів називалося так 

само. Лексема «hoplon» в грецькій означає 

«зброя» – засіб для захисту. Українська і ро-

сійська «уберегли» в своєму складі усічений 

варіант аналізованої лексеми «гопліти» – лати. 

Палладіум – священна статуя, яка була зо-

браженням Афіни Паллади. Вона – оберег міс-

та Афіни. Оберег – від «оберігати», тобто «за-

хищати». На ужитку у жінок Древнього Риму 

верхній одяг (одяг, що захищав від негоди) – 

«палла», в слов’янських мовах «плащ». 

«Паладин» – від лат. Palatinus – лицар че-

сті, лицар відданий якій-небудь ідеї чи лю-

дині. Частіше за все за «паладіном» розумі-

ється воїн відданий церкві і церковним ідеа-

лам, адже «дін» у перекладі з іранської, су-

часної осетинської – «віра». У народів Півні-

чного Кавказу «палаш» – зброя для захисту, 

що є чимось середнім між мечем і шаблею. 

Сучасне «полеміка» від «пала» – «захист» 

+ іранське «маг» («мад») – «розум». Полемі-

ка – змагання в знаннях, сторони учасники 

полеміки здійснюють захист своєї точки зору 

не зброєю, а знанням. Прикладом полеміки 

може бути полемічна література: намагання 

адептів як католицизму, так і православ’я 

захистити свою віру. 

«Палінодія, або книга оборони» (1621-

1622) Захарія Копистенського зразок полемі-

чної літератури. Праця спрямована («пала»+ 

«дія» = захист) проти католицизму та унії і 

дійсно не лише захищала православ’я, а й 

була закликом до об’єднання Східної Європи 

під егідою православ’я. 

Про «присутність» елементу «пала» в ро-

сійській мові у значенні близькому до «захи-

сник» писав свого часу В. Вернадський. 

Вчений наполягав на одвічному пануванні в 

російській мові означеного лексичного еле-

менту. У зв’язку з цим посилався на відомос-

ті Плінія (І ст. н.е.), Іордана (VІ ст. н.е.), які 

фіксували слов’янське плем’я спалеї. За ві-

домостями Іордана спалії це та частина 

слов’янського світу, що виступила на захист 

своєї землі в часі, коли готи, подолавши «ве-

лику річку» (йшлося про Дніпро), рушили на 

схід. На наш погляд, етнікон «спалеї» – лек-

сична мутанта від «сіпалеї». Елемент «сі», на 

думку А.С. Великанова, в початках мови 

слов’ян («в мифическую епоху») ніс значен-

ня «земля» [39, 143-145] + «пала» = «захис-

ники землі». 

Відгук давньослав’янської «сіпалії», від-

значає В. Вернадський, присутній в лексемі 

«исполин». «Исполин» – велетень, мужній 

багатир. Факт внутрішнього етомологічного 

зв’язку між лексемами «пала» («захисник») і 

«исполин» («багатир») заперечень не викли-

кає. Святополк, Ярополк – язичницькі імена 

руських князів у часі їх змагань з половцями. 

Беззаперечним є той факт, що всі цикли 

руських билин «народилися» у Х-ХІ ст. – 

часі правління Володимира Великого, який і 

є одним з головних героїв епіки. Серед опо-

нентів Києву, церкві, багатирям Володими-
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ровим є поляниця – захисниця. Вона – жінка-

воїн, що є, на наш погляд, уособленням зем-

лі, яку князь, церква, багатирі відбирають у 

родів-племен, встановлюючи новий соціаль-

ний порядок. 

Я. Маркович в роботі «Записки о Мало-

россии, ее жителях и произведениях» заува-

жував, що українців, проживаючих в Ниж-

ньому Подніпров’ї, ще й на часі здійснення 

ним етнографічних досліджень – 90-ті рр. 

ХIХ ст. – називали полевиками [40, 47]. 

Найяскравішим носієм значення «захис-

ник» в сучасній українській мові є лексема 

«купала». Вона двоелементна: «ку» («кі») з 

санскриту – «земля» + «пала» («захисник») = 

«захисник Землі». Купала – свято на честь 

Бога Сонця, творця: захисника Землі. В су-

часній осетинській мові «паланка» дорівнює 

українському «тин». Це конструкція, за до-

помогою якої домогосподар посилює захи-

щеність своєї власності. Напрошується ви-

сновок: в українській мові у змаганні між 

санскритичним і іранським словом перемог-

ло іранське «хаестон», що з часом трансфор-

мувалося в «захисник». Санскритичне «пал» 

складає основу україномовних лексем «па-

ланка», «палка», «полк», «полковник», «па-

латка», «плащ», «платок», що в свою етимо-

логію включають лейтмотив «захист». 

Застосування парадигми «половці – авто-

хтони» у питанні визначення витоків поло-

вецтва уможливлює нове прочитання етніко-

ну «половець»: від санскритичного «pal» – 

«захисник». Буквено-фонетична формула 

«пал» виявляла і виявляє себе в мовах з індо-

іранської мовної сім’ї, до якої входить і укра-

їнська. Мотивацією до народження означеної 

самоназви у середовищі автохтонів була Ве-

лика Перебудова за сценарієм князів з дина-

стії Рюриковичів, спрямована на розбудову 

держави. Означений процес передбачав кар-

динальні зміни у характері суспільної прак-

тики, які традиційно називають процесом 

становлення феодальних відносин, за яким 

стоїть зміна землевласника. Процес забиран-

ня землі не міг не породити протест, мета 

якого – захист. 
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ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ 
СИСТЕМИ ВУАН 1921–1928 рр: КАФЕДРИ 

У СТРУКТУРІ ІСТОРИЧНОГО ЗНАННЯ 
 

 

Аналізується питання щодо ролі кафедр у структурі історичного знання Всеукраїн-
ської Академії наук у 1921-1928 рр., що наразі залишається дискусійним. Автори на ос-
нові вивчення різноманітних джерел стверджують, що термін «кафедра» щодо ВУАН 
вживається у трьох основних значеннях: наукова спеціальність, асоціація (об’єднання) 
різноманітних за формою і близьких за науковим напрямком дослідних структур під ке-
рівництвом академіка з відповідної наукової спеціалізації. Нарешті, при ВУАН існували 
науково-дослідні кафедри, які поєднували науково-дослідну роботу з підготовкою науко-
вої молоді через аспірантуру. Сформульовано пропозиції щодо творчого використання 
досвіду 1920-х років у сучасних умовах реформування вітчизняної науки. 
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В умовах реформування вітчизняної нау-

ки закономірно актуалізується увага до нау-

ково-організаційних питань. У цьому сенсі 

набутий історичний досвід має не лише суто 

дослідницьке, а й практичне значення. Між 

тим, у сучасній літературі, особливо в навча-

льній і довідниковій, щодо розуміння зна-

чення терміну «кафедра» нерідко трапля-

ються неточності і прикрі непорозуміння 

[див.: 1, с. 81-85; 2, с. 20, 39, 235]. Навіть у 

працях частини спеціалістів з історії ВУАН 

містяться некоректні узагальнення. Так, упо-

рядники археографічного видання «Історія 

Академії наук України. 1918-1923. Докумен-

ти і матеріали» стверджують, що Д. Багалій 

був головою кафедри історії України з 1918 р., 

М. Василенко – «керуючим» кафедрою істо-

рії західно-руського та українського права, 

маючи на увазі існування цих кафедр як пев-

них науково-дослідних установ. Між тим, 

згідно вміщених у даному збірнику звітів 

академії таких установ у її структурі не існу-

вали. Названі вчені були обрані дійсними 

членами (академіками) за вище зазначеними 

спеціальностями, а очолювали вони цілком 

конкретні структурні підрозділи академії – у 

даному випадку академічні комісії [4, с. 10, 

222-237]. У зв’язку з цим наголосимо, що в 

історіографії є праці з точним, опертим на 

джерела, аналізом науково-організаційної 

структури ВУАН [див. 3]. 

З означеної проблеми існує й чимала за 

обсягом, репрезентативна за змістом й 

об’єктивна за характером джерельна база, 

значна частина якої опублікована [4-5]. Пе-

редусім, це документальні джерела, що відо-

бражають діяльність ВУАН та її структур – 

статути, звіти з характерною для 1920-х ро-

ків назвою «Звідомлення», протоколи засі-

дань, постанови Раднаркому УССР про шта-

ти академії тощо. Природно, що умовах 

1921-1928 рр., коли йшла боротьба ВУАН 

проти більшовизації, та фінансових негараз-

дів, навіть у діловодстві зустрічається чима-

ло плутанини, незрозумілих термінів, нама-

гання здобути кошти під, скажімо так, доволі 

ефемерні наукові структури і т. п. Останнім 

пояснюється складність реконструкції уста-

нов, очолюваних академіком М. Грушевсь-

ким. У таких випадках слід порівнювати різ-

ні документальні джерела та залучати інші, 

зокрема, інформаційні повідомлення про 

діяльність тих же установ під керівництвом 

М. Грушевського, мемуари, листування то-

що. Все це дозволяє доволі точно відтворити 

структуру ВУАН 1921-1928 рр. Водночас 
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слід враховувати низку факторів, що не зав-

жди роблять дослідники. 

Так, сучасні уявлення і термінологія щодо 

форму організації наукових досліджень де-

що, а подекуди і суттєво, відрізняються від 

прийнятих у 1920-і роки. По-друге, тодішня 

політизація історичного знання, протиріччя 

між Наркоматом освіти УСРР і ВУАН, приє-

днання до академії Українського Наукового 

товариства і декількох дореволюційних струк-

тур, поява паралельних академічних установ 

внаслідок особистого суперництва вчених, 

неточності у найменуванні підрозділів усклад-

нюють розуміння сутності назв науково-

дослідних структур. Тому при дослідженні 

кафедр як однієї з науково-дослідних уста-

нов історичного профілю необхідно деталь-

но аналізувати їх персональний склад, гене-

зис, зміну або уточнення назв і, головне, їх 

функції. 

Метою статті є реконструкція категорії 

«кафедра» у науково-організаційній струк-

турі Всеукраїнської Академії наук у 1921-

1928 рр. Хронологічні межі обумовлені тим 

фактом, що саме в ці роки академія працю-

вала хоч і у важких, але відносно стабільних 

умовах на основі Статуту ВУАН. У 1929 р. 

розпочався її фактичний погром у ході кому-

нікації та радянізації. 

ВУАН діяла за Статутом 1918 р., закріп-

леного «Кодексом законів про народну осві-

ту» 1922 р. та постановою РНК УСРР від  

8 серпня 1924 р. «Про штати Академії наук» 

[5, с. 48-52; 6]. Серед окремих структурних 

елементів ВУАН найбільше непорозумінь 

викликають кафедри, оскільки їх асоціюють 

з сучасними кафедрами вищих навчальних 

закладів. Отже, термін «кафедра» багатозна-

чний. Аналіз джерел свідчить, що стосовно 

ВУАН це поняття має декілька значень. Пе-

рше і основне є синонімом наукової спеціа-

лізації. Так, у «Звідомленні про діяльність 

Української Академії наук у Києві» йдеться: 

«На 1 січня 1920 р. Українська Академія на-

ук мала от яких дійсних (а згідно тодішньої 

термінології – ординарних академіків) членів 

…по Катедрі української історії – академік 

Д.І. Багалій» [4, с. 224]. Таке розуміння тер-

міну зберігалось і надалі. У «Звідомлен-

ні…за 1924 рік» знаходимо буквально таке: 

«академік Катедри мистецтва Ф.І. Шміт», 

хоча рядком нижче йде наступне: «академік 

української історії М.С. Грушевський» [5,  

с. 75]. Інколи можуть зустрічатися й інші 

двозначні тлумачення терміну. Очевидно, 

така нечіткість формулювань і заплутує дос-

лідників. До того ж у «Статуті Української 

Академії Наук у Києві» прямо говориться 

про те, що академіки обираються «по парос-

тям» знань, причому в іншому місці вони 

названі «катедрами». Наведемо відповідні 

цитати. У параграфі 6 Статуту зазначається: 

«На Відділі історико-філологічних наук два-

дцять двоє (22) академіків для таких парос-

тей знань: історія українського народу –  

3 академіки…археологія України та її помічні 

науки – 1 академік; історія української церкви 

в зв’язку з усесвітньою історією церкви – 1 

академік», а у примітці 3 до цього параграфу: 

«В складі Першого відділу організується класа 

історії слов’янства та історично сполучених 

народів. Мають це бути такі катедри: 1) історія 

Росії; 2) історії слов’янства» [4, с. 168]. Слід 

зважати на те, що українська наукова терміно-

логія поставала разом з ВУАН. Отже, перше й 

основне розуміння терміну «катедра» – науко-

ва спеціалізація. Сучасний аналог його в НАН 

України – термін «спеціальність». Так, на пер-

сональному сайті В.А. Смолія зазначено, що 

він «Академік НАН України за спеціальністю 

«історія України» [7]. 

Водночас первісне значення терміну ево-

люціонувало протягом 1920-х років. Так, у 

звітах ВУАН 1923 р. домінує категорія «ака-

демічна кафедра» як синонім наукової спеціа-

льності. З 1924 р. з’являється термін «науково-

дослідні кафедри», з 1926 р. знаходимо розу-

міння кафедри як асоціації (об’єднання) декі-

лькох установ під керівництвом академіка. 

Скажімо, С.О. Єфремов, як секретар Першого 

Історично-Філологічного відділу ВУАН, за-

значав, що основна частина науково-дослідної 

роботи проводиться у «комісіях та інших 

установах при академічних кафедрах і органі-

чно з ним зв’язаних особою голови, звичайно 

академіка відповідної кафедри» [8, с. 17]. Саме 

в такому ключі слід розглядати Історичну сек-

цію ВУАН, яка об’єднала всі академічні уста-

нови, очолювану М.С. Грушевським [9]. 

У 1921-1928 рр. другим, після ВУАН, осе-

редком історичної науки були науково-

дослідні кафедри. Оскільки їх очолювали 

переважно академіки, а деякі з них були в 

структурі академії, то може виникнути дум-
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ка, що це були академічні установи. Розбе-

ремося і з цим питанням. 

Науково-дослідні кафедри (далі НДК) по-

єднували дослідну роботу з підготовкою нау-

кової молоді. Це були своєрідні та специфічні 

установи, які не існували ні до, ні після аналі-

зованого періоду. Їх поява, статус і характер 

діяльності були обумовлені особливостями 

тогочасного стану науки і вищої школи в 

УСРР. Ініціатива створення НДК належала 

науковій громадськості Харкова. Після лікві-

дації у 1920 р. Харківського університету бу-

ло запроваджено мережу спеціалізованих ви-

шів, в яких кафедри було замінено суто на-

вчально-методичними предметними комісія-

ми. Внаслідок фактично науково-педагогічні 

працівники, яким різко підвищили навчальне 

навантаження, не могли займатися науково-

дослідною роботою. Було ліквідовано й аспі-

рантуру. Тому харків’яни виступили з ініціа-

тивою зосередження науково-дослідної робо-

ти і підготовки молодої генерації науковців у 

науково-дослідних кафедрах як філій акаде-

мічних установ. Цю ініціативу підтримали 

науковці Ніжина і Катеринослава, деякі чино-

вники Наркомату освіти УСРР і впливовий 

філософ-марксист С. Семковський, двоюрід-

ний брат Л. Троцького. 

Наркомат освіти, враховуючи реальне ста-

новище науки, досвід Радянської Росії та іні-

ціативу науковців, прийняв рішення про 

створення мережі НДК як своєрідної надбу-

дови над вишами. Вони мали об’єднати най-

видатніших науковців Харкова, Києва, Одеси, 

Катеринослава, Кам’янець-Подільського, Ми-

колаєва і Ніжина. За Постановою Раднаркому 

УСРР «Про створення науково-дослідних 

кафедр і забезпечення наукових співробітни-

ків кафедр» на них покладалася розробка ак-

туальних наукових проблем, підготовка нау-

ково-дослідних і науково-педагогічних кадрів 

через аспірантуру, забезпечення високого 

рівня навчального процесу у вищій школі [6]. 

Скажімо, НДК історичного профілю ство-

рювались у провідних наукових центрах 

УСРР за наявності достатньо кваліфікованих 

науковців, сталих традицій, належної науко-

во-дослідної інфраструктури, мережі вузів, 

авторитетного в очах влади лідера. Часто 

при створенні НДК влада керувалась праг-

матично-політичними чинниками. Не ви-

ключено, що за допомогою НДК намагались 

розвинути альтернативну опозиційній до 

влади ВУАН мережу. 

Фінансувались кафедри централізовано з 

бюджету Наркомату освіти УСРР, у науково-

дослідному плані підлягали ВУАН, а в на-

вчально-методичному – відповідним вищим 

навчальним закладам і Наркомату освіти. 

Реально вони мали неабияку автономію, що 

мало позитивні наслідки в їх діяльності. 

Аналіз причин появи і зміцнення НДК як 

однієї з провідних ланок історичного знання 

в УСРР 1920-х років, синтез висловлених з 

цього приводу думок в літературі та критич-

ний перегляд власних міркувань дозволяє 

стверджувати, що повноцінна діяльність ка-

федр, остаточне набуття ними рис установ 

академічного типу пов’язане з появою НДК 

історичного профілю в системі ВУАН. Ви-

никнення цього нового структурного елеме-

нту в академії не було випадковим. На сере-

дину 1920-х років виразними стали істотні за 

тих умов переваги НДК порівняно з іншими 

академічними структурами (постійними ко-

місіями, кабінетами і т. п.) – наявність аспі-

рантури, вища заробітна плата, більш тісний 

зв’язок з радянськими реаліями. Фінансу-

вання НДК за рахунок спецфондів держбю-

джету викликало сподівання Президії ВУАН 

на зміцнення матеріального становища ака-

демії [12, арк. 217]. 

Водночас уявляється вірогідним, що ви-

рішальну роль у появі НДК в структурі ВУ-

АН відіграв М. Грушевський – маємо на ува-

зі його особисті плани щодо розбудови істо-

ричних установ. Вони збіглися з планами 

влади використати відомого історика для 

радянізації непоступливої академії. Так, ще у 

1922 р. політичні інтереси влади найбільш 

послідовно були реалізовані щодо марксист-

ських кафедр, які фінансувались за рахунок 

Наркомату освіти УСРР і частково ВУАН, а 

працювали під керівництвом ЦК КП(б)У. 

Типова ситуація склалась у Києві, де у січні 

1922 р. Науковий комітет Наркомату освіти 

УСРР створив спеціальну комісію у справі 

заснування НДК зі співробітників ВУАН [4, 

с. 480-481]. Проте, Київські НДК, в т. ч. Ки-

ївська науково-дослідна кафедра історії 

України під керівництвом академіка М. Ва-

силенка, проіснували трохи більше року, так 

і не розгорнувши повноцінної науково-

дослідної роботи через брак коштів і науко-
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во-організаційні негаразди. Внаслідок орга-

нізаційний період і так в недовгій історії 

НДК затягнувся до 1924 р. 

Але повернемося до М. Грушевського. Ная-

вність НДК при ВУАН в матеріальному і пра-

вовому плані відповідала його бажанню мати в 

академії власну, незалежну від Президії ВУ-

АН, структуру. Отже, заснування у 1924 р. 

Науково-дослідної кафедри історії України 

при ВУАН під керівництвом М. Грушевського 

видається своєрідним компромісом між Укр-

наукою Наркомату освіти, Президією ВУАН і 

керівником кафедри, якого в той час підтри-

мувала частина вищого політичного керівни-

цтва УСРР. Вітчизняна історіографія грушев-

ськознавства досить численна, в т. ч. і щодо 

історії кафедри М. Грушевського [див. 14], що 

дозволяє нам уникнути більшої уваги до неї. 

Для нас важливо інше. Внаслідок досяг-

нутого компромісу НДК історичного профі-

лю набули фактичного визнання владою і 

науковою громадськістю. Вони стали одним 

із найважливіших чинників українського 

національного відродження, поступу украї-

нознавства взагалі та історичної науки зок-

рема.Усього протягом 1921-1930 рр., за на-

шими підрахунками, в УСРР діяло 14 науко-

во-дослідних кафедр історичного профілю, в 

т. ч. історії української культури під прово-

дом академіка Д. Багалія та історії європей-

ської культури при Харківському інституті 

народної освіти, українознавства під керів-

ництвом академіка Д. Яворницького при Ка-

теринославському краєзнавчому музеї, істо-

рії, культури і мови при Ніжинському ІНО, 

історії та економіки Поділля тощо [15, с. 204]. 

Слід зауважити, кафедри неодноразово змі-

нювали назви. Через це в літературі нерідко 

мова йде про різні установи, хоча насправді це 

одна й та ж, тільки під різними назвами. Для 

з’ясування істини слід порівнювати персона-

льний склад, передусім керівників установи. 

Так, НДК історії України в Харкові з 1926 р. 

мала іншу назву відповідно до тодішньої тер-

мінології – «Історії української культури», з 

кінця 1927 р. кафедрі було присвоєне ім’я  

Д. Багалія на честь 70-ліття академіка, у 1930 р. 

перетворено в однойменний інститут, а у 1934 р. 

взагалі ліквідовано. Ця обставина нерідко вво-

дить дослідників в оману: вони плутають «На-

уково-дослідну кафедру історії України» при 

ВУАН М. Грушевського і «Науково-дослідну 

кафедру історії України» при Харківському 

ІНО Д. Багалія. 

Отже, протягом 1921-1924 рр. в Україні 

було знайдено нову і своєрідну для вітчизня-

ної науки форму організації наукових дослі-

джень. НДК повною мірою відповідали спе-

цифічним умовам розвитку історичних дослі-

джень в УСРР, але цю форму можна творчо 

використати і сьогодні.Маємо на увазі безпо-

середню підлеглість подібних структур Депа-

ртаменту науково-технічного розвитку Мініс-

терства освіти і науки України та їх тісні 

зв’язки з інститутами історичного профілю 

НАН України. НДК при вузах дозволили б 

подолати розрив між академічною наукою і 

вищою школою, що органічно притаманно 

континентальній моделі організації науки. 

Члени НДК приймали б участь і в навчально-

му процесі, але при у рази зменшеному на-

вчальному навантаженні. Йдеться про підго-

товку аспірантів, керівництво науково-

дослідною роботою магістрантів, викладання 

провідних курсів, створення нових навчаль-

них програм, написання підручників тощо. 

Науково-дослідні кафедри могли б стати ло-

комотивами реформування всієї вищої школи. 

Підводячи підсумки зазначимо, ігнору-

вання неоднозначності терміну «кафедра» в 

структурі ВУАН протягом 1921-1928 рр. 

призводить до неточностей у працях навіть 

спеціалістів з історії науки та історіографів. 

Термін «кафедра» у ВУАН 1921-1928 рр. мав 

три основні значення. По-перше, кафедра – 

це спеціальність, за якою обирався академік. 

Підтвердженням є наприклад такий вислів: 

«у 1921 р. Д. Багалій перебував дійсним чле-

ном Академії по кафедрі історії українського 

народу» [10, с. 20-21]. Він не означав наяв-

ність відповідної дослідної структури в 

складі ВУАН. Правильність саме такого 

тлумачення підтверджують відомості і щодо 

інших академіків. Аналогічна ситуація була і 

в Білоруській АН [11, с. 4-5]. 

З середини 1920-х років передбачалось, 

що академік за своєю спеціальністю сформує 

певну кількість різноманітних академічних 

наукових (науково-організаційних, науково-

дослідних і науково-допоміжних) і пов’язаних 

з академією установ, скажімо наукових това-

риств. Вони у сукупності мали утворити 

«академічну кафедрі» як асоціацію дослід-

них структур, об’єднаних постаттю керівни-



Випуск 17 

55 

ка і певною спеціальністю. Так, у звіті ВУАН 

за 1927 рік йшлося про зосередження науко-

во-дослідної роботи, традиційної для акаде-

мії, у комісіях та інших установах, що пере-

бували під керівництвом академіка з відпові-

дної спеціальності [8, с. 75-77]. Це було дру-

гим значенням терміну «кафедра» у 1920-і 

роки. Найбільш повно такому тлумаченню 

відповідала Історична секція ВУАН під кері-

вництвом М. Грушевського. 

Нарешті, третє значення – власне науково-

дослідна кафедра (НДК) як установа і нова 

форма організації наукових досліджень. 

Останні з’явились через їх незаперечні перева-

ги порівняно з основними формами науково-

дослідних установ ВУАН – постійними комі-

сіями. До таких переваг слід віднести наяв-

ність аспірантури, більш висока заробітна пла-

та, фінансування не з бюджету академії, а за 

рахунок спеціальних фондів Наркомату освіти 

УСРР. Вирішальну роль у появі НДК в струк-

турі ВУАН мало повернення М. Грушевського в 

Україну, його енергійна науково-організаційна 

діяльність та намагання влади використати 

його потенціал, авторитет і амбіції для руйну-

вання єдиної і в цілому антирадянської позиції 

більшості академіків ВУАН. 
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the framework of All Ukrainian Academy of Sciences had three main meanings. The first one is scientific specialization, 
association of different research structures, which were connected by common or close topic and headed by one scien-
tific leader. According to this, there were research departments, which combined scientific surveys and preparation of 
post-graduate students. Authors formulate propositions on the creative usage of the experience of the functioning of the 
departments, which can be useful in the process of the reforms of Ukrainian science. 

Key words: All Ukrainian Academy of Sciences, Scientific-Organizational System, department, academic depart-

ment, research department, scientific specialisation. 
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ДИТЯЧА БЕЗПРИТУЛЬНІСТЬ 
У ДРУГІЙ РЕЧІПОСПОЛИТІЙ: ПРИЧИНИ 

ТА СПРОБИ ПОДОЛАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АНОМАЛІЇ 
 

 

Стаття присвячена проблемі дитячої безпритульності, її витокам та підходам у 
спробі подолання у Другій Речіпосполитій. Авторкою здійснено спробу проаналізувати 
причини та чинники, які сприяли поширенню безпритульності серед дітей та підлітків. 
Виділено основні фактори, які стали визначальними загострили явище дитячої без-
притульності: наслідки війни, безробіття, асоціальний спосіб життя, розпад родин, 
втрата життєвих цінностей та орієнтирів. Доведено, що попри намагання держави 
усіляко контролювати та подолати проблему, вона все ж виявилася неспроможною її 
вирішити, відтак переклала частину відповідальності на громадські та релігійні 
об’єднання. 

Ключові слова: Друга Річпосполита, безпритульність, діти, аномалія, соціальна 
політика, історія дитинства. 

 

 

Коли у Антуана де Сент Екзюпері запита-

ли: «Чи варто балувати дітей?», він відповів: 

«Неодмінно балуйте, невідомо, які випробу-

вання їм приготувало життя» [1, с. 153]. Од-

ним із таких, безсумнівно, випробувальних 

явищ, притаманних, на жаль, у більшій чи 

меншій мірі кожній країні світу, стало явище 

«дітей вулиці». 

За сучасним українським законодавством 

безпритульні діти – це діти, які були покину-

ті батьками, самі залишили сім’ю або дитячі 

заклади, де вони виховувалися, і не мають 

певного місця проживання [2]. Відповідно до 

Конвенції про права дитини, сім’ї належить 

бути основним осередком суспільства і при-

родним середовищем для зростання і благо-

получчя всіх її членів, особливо дітей [3]. 

Історична об’єктивність засвідчує, що 

військові катаклізми обертаються проти ді-

тей. Кризові періоди політичного та еконо-

мічного характеру впливають на психічне 

здоров’я населення. Відомий німецький пси-

хіатр і філософ Карл Ясперс аналізував за-

лежність та динаміку змін психологічного 

стану населення Німеччини після її поразки 

у Першій світовій війні та спів ставив їх з 

аналогічними історичним явищами. Дослід-

ник дійшов висновку, що зміни, які спостері-

гаються в такі періоди стосуються всіх. Вони 

визначають поведінку людей і мають на 

вплив на їх вчинки більший, ніж особисті 

потрясіння. У першу чергу, відбувається 

«девальвація цінності людського життя, що 

виражається в байдужості до смерті, відсут-

ності моральних і духовних цінностей, гото-

вності жертвувати життям і своїм і чужим 

без всяких ідеалів». Поряд з цим К. Ясперс 

вказує на «невгамовний спалах насолоди і 

моральної нерозбірливості», що врешті при-

зводить до неконтрольолваних зв’язків та 

появи позашлюбних або небажаних дітей [4, 

с. 153]. 

Невтішною є українська статистика. У се-

редньому в Україні кожні 3 дні 250 дітей 

влаштовуються до закладів інституційного 

догляду, а кожна 35 дитина в Україні є вихо-

ванцем інтернатного закладу певного типу. 

Всього ж в Україні функціонує 774 інтернат-

них закладів та установ соціального захисту 

дітей, в яких виховується близько 104 тис. 

дітей, при цьому із них лише близько 10 тис. 

– це діти-сироти та діти, позбавлені батьків-

ського піклування, у всіх інших є батьки [5]. 

Опіка над дітьми завжди відігравала важливу 

роль у суспільстві, адже виражала його став-

лення до осиротілої, покинутої або ж зали-

шеної дитини, готовність допомогти слаб-

шому, незахищеному ще не дорослому. 

Перша світова війна принесла чимало 

збитків мирному населенню, але чи не най-
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більше вдарила по незахищеним категоріям 

мирного населення, зокрема, дітям, лишив-

ши їх батьків та позбавивши родинного пік-

лування. Станіслав Кавула це окреслив як 

синдром 3Б – біда, безробіття, безпритуль-

ність [6, c. 32]. Звідси і гасло повоєнної доби, 

виголошене Эглантин Джебб: «Врятуймо 

дітей» [7, c. 55]. Прикро, адже навіть сьогод-

ні, у час вирування новітніх технологій та 

відкриттів, кількість сиріт, покинутих чи 

позбавлених батьківської опіки дітей не зме-

ншується, лишаючи тягарем покалічені люд-

ські життя. 

Проблемою дослідження міжвоєнного 

становища безпритульних дітей у Другій 

Речіпосполитій науковці займаються впро-

довж досить нетривалого часу, оскільки у 

науковій практиці постійно відбувався і від-

бувається інтенсивний пошук нових теоре-

тичних засад та методичних підходів, нас-

лідком яких став значний поступ історико-

наукових досліджень. Ідеться не лише про 

розширення тематики, територіального чи 

хронологічного простору дослідження, а, 

передусім, про докорінну зміну дослідниць-

ких парадигм і пізнавальних орієнтацій. За-

сновник напряму соціальної історії дитинст-

ва, французький історик Ф. Арієс із цього 

приводу писав: «Головне завдання дослідни-

ка полягає не стільки в тому, аби захистити 

ті чи інші положення, а передусім щоб пере-

дати читачам радість свого відкриття, залу-

чити їх до квітів і пахощів незвіданого». Пе-

ріод 60-80-их рр. ХХ ст. позначений інте-

ресом і розширенням проблематики дитинс-

тва серед дослідників. Магдалена Сохала 

запропонувала фундаментальний виклад іс-

торії опіки над дітьми. Фелікс Арашкевич 

зосередив свою увагу на історичних вихов-

них ідеалах дитини, а також чинниках, які 

впливають на його формування. У цей час 

побачили світ три головні праці, які врешті і 

сформували позиції польських істориків що-

до проблеми дитини у Другій Речіпосполи-

тій. Це роботи М. Бальцерека, К. Бартнціь-

кої, Ф. Бережінського. Стефанія Валесек, 

наприклад, зосередила свою увагу на про-

блемах опіки над дітьми та молоддю у Речі-

посполитій у 1900-1940 рр. [8, с. 15] 

Аналіз наявного доробку історичного ма-

сиву напрацювань засвідчує, що все ж нале-

жного висвітлення еволюційних змін у про-

цесі виникнення, розвитку та становлення 

форм інституційної допомоги безпритуль-

ним дітям у Другій Речіпосполитій досі не 

відбулося. Дослідження та осмислення, а 

можливо і перейняття досвіду країни-сусіда 

сприятиме формуванню власної стратегії, 

стане мотивуючим каталізатором до вирі-

шення непростої проблеми в Україні. 

Зважаючи на наявну історіографічну базу, 

за мету вважаємо проаналізувати причини 

виникнення та спроби подолання явища ди-

тячої безпритульності у Другій Речіпосполи-

тій і дати оцінку ефективності та послідов-

ності заходів щодо їх розвитку. 

Внаслідок розпаду трьох монархій змогла 

виникнути Польська держава, що одразу зі-

штовхнулась із низкою завдань, передусім 

політичного та економічного характеру, що 

доповнювались внутрішньою необхідністю 

ведення війни задля захисту власних кордо-

нів [8, с. 86]. Відбудова країни потребували 

великих зусиль. Передусім належало уніфі-

кувати адміністрацію, освіту, залізничне 

сполучення [9, с. 124]. 

Окрему проблему становила уніфікація 

законодавства, адже положення відрізнялися 

у кожній із трьох частин країни, що доти 

входили до складу інших країн. Відтак, на 

тлі відсутності єдиного державного уніфіко-

ваного законодавства на території Другої 

Речіпосполитої діяли законодавчі акти від-

повідно до приєднаних територій: «Поло-

ження про шлюб» 1836 р. Польський цивіль-

ний кодекс 1825 р. (ПЦК), утворений на ос-

нові перекладу кодексу Наполеона, Німець-

кий цивільний кодекс 1896 р. (НЦК), Авст-

рійський цивільний кодекс 1811 р. (АЦК), 

Звід законів Російської імперії, який був 

складений у 1826-1830 рр. як витяг із «Пов-

ного зібрання законів» (остання редакція 

1832 р. і 1835 р.), Цивільний кодекс Царства 

Польського 1825 р., Угорський закон про 

шлюб (1894 р.). Окремі норми інституту опі-

ки й піклування знайшли своє відображення 

у кримінальному праві Російської імперії, де 

були визначені суспільно небезпечні дії опі-

кунів, що кваліфікувалися як злочини. Глава 

четверта «Про зловживання опікунів та пік-

лувальників» Розділу одинадцятого Укладу 

про кримінальні покарання 1845 р. передба-

чала кримінальну відповідальність опікунів у 

разі присвоєння чи розтрати майна опікува-
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ного, примушування опікуваного до вчинен-

ня злочину [10, с. 153]. 

Натомість проблема захисту найменш за-

хищених категорій населення відійшла на 

другий план, хоча дилема організації догля-

ду за дітьми сиротами чи покинутими бать-

ками чи дітей із інших причин позбавлених 

батьківського піклування існує давно. Якщо 

раніше, основну причину безпритульності 

дітей вбачали у природних явищах (після 

війн, збройних конфліктів, нападів та епіде-

мій), то з початком ХХ ст. до цього додалася 

інша причина – соціальна, що стало ефектом 

зростання сирітства та дитячої безпритуль-

ності [11, с. 38]. 

Війна спричинила погіршення становища 

неповнолітнього населення. Її наслідками 

стали сирітство, дитяча бездоглядність, без-

притульність, бандитизм. Крім того, заува-

жимо, що окремі чинники, а саме: тривала 

відсутність державності, повільний перехід до 

капіталістичних відносин гальмували вирі-

шення питання безпритульних дітей у євро-

пейський спосіб. Відтак польський підхід мав 

свої особливості, на які слід звернути увагу. 

З метою попередження поширення цих 

явищ серед населення у період Першої сві-

тової війни було організовано Головну Раду 

Опікунчу. Цей орган був польською благо-

дійною організацією з особливими повнова-

женнями, яка діяла під час обох світових 

воєн і опікувалася поляками. До компетенції 

Ради входило: допомога притулкам, органі-

зація пунктів медичної допомоги, утримання 

кухонь для бідних, проведення професійних 

курсів та майстер-класів із рукоділля, випла-

та грошової допомоги, надання одягу, взуття, 

продуктів харчування нужденним та бездом-

ним. Очолювали Раду почергово С. Дзежбі-

цький, Є. Сапєга, а керівниками Головного 

Управління були А. Ронікер, С. Станішевсь-

кий. Загалом до діяльності Головної Опікун-

ської Ради долучилися представники різних 

професій: вчителі, артисти, суспільні діячі та 

лікарі [12, c. 71]. 

У Речіпосполитій перебування дітей у 

прийомних сім’ях було відоме ще з першої 

половини XVIII ст. У 1736 р. Варшавський 

Будинок П. Баудона передав дітей до 3 років 

віку під опіку годуючим матерям («mamkam»), 

а старших дітей таким собі «garnuszkam». 

Новоспеченим батькам виплачували регуля-

рно певну суму коштів. Гроші на утримання 

дітей збиралися із милостині. Відповідаль-

ність за залишену або осиротілу дитину на 

іншу родину у сільській місцевості була зу-

мовлена обмеженою можливістю контролю 

діяльності прийомних батьків. Тому конт-

роль над ними зводився переважно до меди-

чних оглядів та перевірок [13, c. 45]. 

Зміни у досить консервативне середовище 

польської родини внесло XX ст. Окрім, за-

значених нами факторів, вкажемо також, що 

вони були суттєво доповнені розвитком пси-

хологічних, педагогічних і медичних, наук, 

що, у свою чергу, звертало увагу на пробле-

му бездомних дітей. Сприяла цьому, насам-

перед, активна робота педагогів. Казимир 

Єжевський і Чеслав Бабіцький вважали, що 

безпритульну дитину слід забезпечити сере-

довищем догляду і вихованням, яке ґрунту-

валося на основі моделі сім’ї [14, c. 55]. 

Вперше питання опіки над дитиною у 

Другій Речіпосполитій з’являється у Консти-

туції Другої Речіпосполитої від 17 березня 

1921 р. Зокрема у ст. 103 зазначалося, що 

діти, позбавлені достатньої батьківської опі-

ки мають право на допомогу від держави в 

обсязі. Було визначено і процедуру позбав-

лення батьків права на дитину. Крім цього, 

головний законодавчий акт країни забороняв 

працю дітей, молодших від 15 років [15]. 

Вже за два роки, а саме 16 серпня 1923 р. 

був прийнятий та набув чинності Закон «Про 

суспільну опіку». Суспільна опіка визнача-

лась як забезпечення із джерел державної 

скарбниці, необхідних життєвих потреб тих 

осіб, які постійно або тимчасово обмежені 

матеріальними засобами або власною робо-

тою не можуть себе забезпечити. Відповідно 

до Закону, сфера опіки охоплювала немовлят, 

дітей та молодь, зокрема сиріт, напівсиріт, 

занедбаних, покинутих дітей, а також дітей, 

яким загрожував вплив поганого оточення [16]. 

Науковці Ю. Матейек (J. Matejek), М. Ям-

рожек (M. Jamrożek), В. Матияс (B. Мatyjas) 

у становленні та діяльності інститутів, які 

мали вирішити проблему безпритульних ді-

тей міжвоєнного періоду виокремлюють три 

етапи еволюційних перемін: 1923-1926, 1926-

1934, 1934-1939 [17]. 

У перший період кошти держави у видат-

ках на дитину були незначними, опікунсь-

кою діяльністю в основному займалися ор-
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гани територіального самоврядування і бла-

годійні організації. У законодавстві відсутні 

особливі директиви щодо, наприклад, інсти-

туту прийомних сімей. Як і вся суспільна 

опіка, прийомні сім’ї входили до сфери ком-

петенції органів територіального самовряду-

вання, які не відзначилися великими досяг-

неннями у допомоги бездомним, до того ж 

мали негативні результати у вихованні. Ви-

няток становили Лодзь і Варшава [15, с. 43]. 

Другий період (1926-1934) – період тери-

торіальних експериментів допомоги безпри-

тульним дітям, започатковані Відділом сус-

пільної опіки у Лодзі. Створення прийомних 

сімей було єдиним варіантом виходу зі скла-

дної ситуації та величезною кількістю без-

домних дітей. Кількість самотніх, полише-

них дітей постійно зростала, міські виховні 

будинки для немовлят були переповнені і не 

мали змоги розширити свою діяльність. З 

відома і під контролем Відділу опіки дітей-

сиріт, покинутих немовлят передусім скеро-

вували у прийомні сім’ї. При цьому на 

утримання однієї дитини щоденно виділя-

ли 1,5 злотого [15, c. 38]. 

Третій період – час активної діяльності 

товариств, благодійних організацій, будинків 

дитини, становлення інститут прийомної 

родини як офіційної форми опіки, а також 

згортання напрацювань у галузі питання опі-

ки над дітьми у зв’язку із початком Другої 

світової війни [15, с. 48]. 

Ухвала, прийнята магістратом Лодзі у лю-

тому 1926 р., висувала до охочих взяти під 

опіку дитину певні вимоги і умови: власне 

помешкання з відповідними гігієнічними 

умовами; батьки мають бути морально і фі-

зично здоровими; мають вважати дитину 

рідною і забезпечувати їй належну опіку. У 

1926 р. адміністрація міста Човна через від-

сутність місць у будинках опіки ініціювала 

спрямовувати безпритульних дітей до при-

йомних сімей. Спочатку в прийомних сім’ях 

були розміщені лише немовлята, потім діти у 

віці 2-7 років. Був створений відділ виховно-

го та санітарно-медичного контролю, а та-

кож розроблено регламент роботи відділу, 

який відповідав за передачу дітей на вихо-

вання у прийомні сім’ї [16, c. 87]. 

За ініціативою Ванди Шуман у 1931 р. був 

створений Варшавський Комітет Розміщення 

Дітей в Сім’ях. Завданням комітету було 

розміщення дітей сиріт (в основному пооди-

ноко) у бездітних сім’ях або у разі винятку 

малодітних родинах. Про застосування даної 

форми нагляду під час війни, точних відомо-

стей немає. Однак відомо, що в цей період 

тисячі дітей-сиріт та покинутих дітей знайш-

ли притулок у прийомних сім’ях. Заходи 

вжиті сім’ями для порятунку дітей були 

спрямовані в основному на поліпшення ста-

ну здоров’я дітей та забезпечення їх побуто-

вими умовами і матеріальним підґрунтям. 

Контроль за дотриманням умов, в яких пере-

бували діти у прийомних сім’ях, здійснював 

Відділ суспільної опіки [17, c. 16-17]. 

Важливим було забезпечення дітям з при-

йомних сімей безкоштовної медичної допо-

моги і медикаментів, а також лікування у лі-

карнях за кошти міста. Діти мали право за 

кошти міста перебувати на відпочинку у літ-

ніх таборах [15, c. 159]. Відділ суспільної опі-

ки займався не тільки справами матеріальної 

допомоги і оздоровчої опіки. Зверталася увага 

на природне виховання і навчання дітей. 

Утворилася сітка педагогічних консульта-

цій, клубів, дитячих садків. Можна визнати 

переломним 1926 р. у вирішенні проблеми 

безпритульних дітей, хоча цей процес мав 

тільки локальний характер. Цього року у м. 

Лодзь відбулася акція із розміщення дітей-

сиріт у прийомних родинах [18, c. 45]. 

Процес передачі дитини до іншої родини, 

яка мала замістити рідну був контрольова-

ним і перебував у юрисдикції головного пу-

нкту опіки над дітьми. У таких пунктах пра-

цювали два лікарі і дві медсестри. Передба-

чувана родина контактувала із пунктом кон-

тролю з метою обстеження дитини. Медсес-

три мали обстежити умови, у яких передба-

чалось виховувати дитину, а в разі потреби 

або його хвороби надати допомогу [19, с. 63]. 

Певні вимоги висувались і до сімей, які 

мали на меті взяти дитину під свою опіку. 

Зокрема житло родини мало розташовувати-

ся не далі як 3 км від школи та не далі як  

5 км від костелу. Серед вимог до батьків ви-

окремимо: наявність відповідних умов для 

забезпечення дитини та відсутність власних 

дітей. Також батьки мали користуватися ав-

торитетом серед колег та сусідів, мешканців 

[20, с. 68]. 

Прийомні родини брали на утримання 

здорову дитину, яка, зазвичай, вже мала пев-
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ний рівень розвитку. Така форма опіки поча-

ла набувати популярності. По-перше, у такий 

спосіб на виховання дитини витрачалось ме-

нше коштів, по-друге, якість від такого спо-

собі опіки була чи принаймні вбачалася куди 

ліпшою, адже, передбачалося, що прийомна 

родина замінить дитині її біологічних бать-

ків. Умови проживання, які висувалися мали 

забезпечити дитину необхідним для її соціа-

лізації та безпечного входження у дорослий 

світ [18, c. 21]. 

Характерним для третього періоду (1934–

1939) є динамічний розвиток прийомних ро-

дин по всій Польщі. У 1934 р. Міністерство 

суспільної опіки офіційно санкціонувало 

опіку над дитиною у прийомній сім’ї. З 1936 р. 

у Польщі було 6175 прийомних сімей, в яких 

знайшло опіку загалом 8173 вихованців. У 

1938 р. кількість прийомних сімей зросла до 

8447, в яких отримували опіку 10617 вихо-

ванців [19, с. 70]. 

Першим опублікованим правовим доку-

ментом у Польщі про прийомні сім’ї був 

лист-циркуляр Міністерства суспільної опіки 

від 10 квітня 1936 р., скерований до голів 

адміністрації у справах нагляду над прийом-

ними сім’ями. У цьому листі загалом визна-

чені напрями контролю над прийомними 

сім’ями: прийомна сім’я надавала опіку ви-

нятково покинутим дітям. Вона полягала у їх 

розміщенні у вибраних сім’ях за визначену 

плату і здійсненні контролю над виконанням 

ними опіки [18, с. 187]. 

Важливе місце у суспільстві та державі 

займала позиція церкви. Власне, її настанови 

чи не найбільше впливали на єдність у сус-

пільстві, та передусім у родині. У 1930 р. 

польський єпископат створив Католицьку 

акцію з чотирма «спеціальностями», так зва-

ними колонами – чоловічою, жіночою, юна-

цькою та дівочою. Діяльність цієї установи 

мала сприяти оновленню релігійного життя 

родин та суспільства. Загальна пасторська 

опіка становила дуже важливий елемент ре-

лігійного виховання, передусім сприяла по-

доланню релігійної байдужості серед молоді, 

стверджувала духовні цінності в особистості, 

серед яких ставлення до дітей, батьків, роди-

ни [12, с. 153]. 

Вивчення проблеми опіки над дитиною у 

Другій Речіпосполитій засвідчує наявність 

певних напрацювань власної нормативно-

правової бази, становлення інституційної 

форми опіки, що випливає з національних 

традицій і суспільного доробку. Поняття 

опіка вперше набуло висвітлення у Консти-

туції Речі Посполитої. Як бачимо, процес 

боротьби з безпритульництвом серед дітей у 

Другій Речіпосполитій сім’ї поступово впро-

ваджувався через, у першу чергу, впрова-

дження інституту прийомної родини. Такий 

підхід підтримували і широкі кола громадсь-

кості і церква. Поступ у розвитку законодав-

ства, наближення до європейських норм, 

намагання охопити турботою якомога біль-

шу кількість дітей втілювали надію і споді-

вання на реалізацію виголошеного передо-

вою інтелігенцією гасла: «Кожне покоління 

дітей у дійсності дає людству можливість 

відновити зруйнований дорослими світ». 
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CHILD HOMELESSNESS IN THE SECOND POLISH REPUBLIC: 

CAUSES AND RESOLUTION METHODS OF SOCIAL ANOMALIES 

 

The article is devoted to the problem of children’s homelessness, its origins and approaches in the attempt to over-

come the Second Polish Republic. The author attempts to analyze the reasons and factors that contributed to the spread 

of homelessness among children and adolescents. The main factors that were decisive exacerbated the phenomenon of 

child neglect: the effects of war, unemployment, asocial way of life, disintegration of families, loss of values and guide-

lines. It is proved that despite the government’s attempts in the way to control and overcome the problem, it still was 

unable to solve it, and then the state shifted the responsibility on public and religious associations. 

Foreign humanitarian organizations helped to stabilize the situation with the rescue of street children. International 

charity organizations have become the source of funds, which was not enough for the Soviet government to solve the 

problem. The experience of the Second Polish Republic demonstrate the ability not just of the systematic approaches to 

solving problems, but also the democratic nature of its decision, which certainly had a positive impact on the pace and 

quality for the elimination of both neglect and homelessness. 

Summing up the brief review of the problem, it should be noted that, despite its certain property, out of sight re-

mains a number of unanswered research questions regarding regulation and the elimination of children’s homelessness 

and child neglect in the Second Polish Republic of the postwar period. 
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НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ В УРСР (1920-1980-ті рр.): 
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

 

 

Проаналізовано суть політики радянського уряду щодо вирішення національного пи-
тання і проблем національних меншин в Україні у 1920-1980-ті рр. Виділено основні шля-
хи її реалізації в періоди сталінщини, «хрущовської відлиги», лібералізації суспільства та 
на початку перебудови. Доведено, що політика радянської влади щодо вирішення націо-
нального питання в Україні, як і в СРСР у цілому, була неоднозначною, направленою на 
формування ідеологічної ієрархії націй на чолі з «великим російським народом», й визна-
чалась ідеологічними партійними настановами. 

Ключові слова: національна політика, національні меншини, політика «коренізації», 
тоталітаризм, репресії, реабілітація, мовна політика. 

 

 

Національні відносини займають важливе 

місце в сучасному суспільстві. У ході життє-

діяльності націй виникає багато проблем, 

пов’язаних з державним аспектом націона-

льних взаємин. Осмислення національних 

проблем пов’язане з поняттям «національне 

питання», яке можна трактувати як «питання 

про причини виникнення недовіри, ворожне-

чі і конфліктів між націями, з одного боку, 

націями і існуючою системою влади в бага-

тонаціональному суспільстві – з другого». 

Однією з найважливіших складових демо-

кратії є право націй на самовизначення. Ще в 

1917 р. більшовицький уряд декларував це 

право за усіма націями, але механізм реалі-

зації цього права за всі роки радянської вла-

ди так і не був вироблений. У Радянському 

Союзі національні відносини уявлялися сфе-

рою суцільної гармонії інтересів. Тепер ці 

відносини постають як складна і суперечли-

ва сфера життя. Драматичні колізії розпаду 

СРСР і загострення міжнаціональних відно-

син практично у всьому пострадянському 

просторі диктують необхідність вивчення і 

переосмислення досвіду національно-політич-

них процесів [17]. 

Проблема міжнаціональних відносин в 

СРСР у радянській історіографії висвітлюва-

лася лише з марксистсько-ленінських пози-

цій. У 1940-1980-ті рр. історики були змуше-

ні висвітлювати зростання інтернаціоналіс-

тичних настроїв радянського соціуму, пока-

зувати приклади зміцнення братерської дру-

жби між народами. У дослідженнях підкрес-

лювалося, що радянська система примиряє 

багатонаціональні культури і, всупереч точці 

зору буржуазних фальсифікаторів, у країні 

відсутні будь-які передумови для розвитку 

національних рухів [13]. 

У роки незалежності України дослідження 

теми отримало абсолютно новий напрямок. 

Уперше в історіографії в новому контексті 

з’явилася тема національно-визвольних ру-

хів в СРСР. Питання етнонаціональної полі-

тики досліджували В. Наулко [10], Л. Нагор-

на [8], Т. Рудницька [15], О. Антонюк [1],  

В. Даниленко [2], А. Матієнко [6], Н. Шипка 

[18]. В. Колісник [4] розглянув питання пра-

вового статусу національних меншин, М. Лар-

ченко вивчає проблему запобігання дискри-

мінації за національною ознакою [5], Т. Се-

нюшкіна займається етнічними конфліктами 

[16]. Зважаючи на наявну історіографічну 

базу, автор статті ставить за мету проаналі-

зувати основні етапи політики радянського 

уряду щодо національних меншин і дати 

оцінку ефективності у вирішенні ним про-

блем національного питання. 

Населення СРСР характеризувалося етні-

чним різноманіттям. Народи країни відрізня-

лися один від одного господарським укла-

дом, культурними і релігійними традиціями. 

Більшовики прийшли до влади і втримали її 

багато в чому тому, що запропонували гасло 

про «право націй на самовизначення» – нову 

формулу взаємин між етнічними меншинами 
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і державою. Відповідно до цієї формули 

створювалися національно-територіальні утво-

рення, згодом закріплені в конституції СРСР. 

Це відповідало інтересам меншин і їхніх по-

літичних та соціальних еліт, забезпечуючи їм 

участь у державній владі [12]. 

Прихід до влади Й. Сталіна та період його 

управління країною позначився дуже склад-

ними і різноскерованими процесами. Усі 

офіційно визнані радянські національності 

повинні були мати свою національну куль-

туру, історію, класичну літературу. Почався 

процес інтенсивного їх формування, який 

мав складний і суперечливий характер. З 

одного боку, всі складові національно-

культурної спадщини проходили жорстокий 

відбір на їх відповідність основній ідеологі-

чній лінії радянського керівництва, але з ін-

шого – національно-культурні діячі могли 

використовувати національні символи чи 

постаті, які за різних обставин можна було 

представити борцями-революціонерами чи 

національними героями. Наприклад, в Укра-

їні цим стандартам відповідали Б. Хмельни-

цький і Т. Шевченко. 

Національність стала універсальним ярли-

ком для класифікації та управління громадя-

нами. У цей період національності припинили 

вважати рівними. Була визначена ідеологічна 

ієрархія націй на чолі з «великим російським 

народом». Відповідно Україна та інші неро-

сійські республіки вважалися «молодшими 

сестрами» у радянській «сім’ї народів» [9,  

c. 19-20]. Офіційна національна політика в 

СРСР виходила з принципів «дружби наро-

дів» і «пролетарського інтернаціоналізму». 

Передбачалося, що «класовий» інтерес робіт-

ників стоїть незмірно вище за національні 

інтереси окремих народів [12]. 

Особливе місце серед етнополітичних 

проблем в Україні займають процеси у 1920-

1930-х рр. Це був складний і суперечливий 

час, який дав і позитивний досвід у здійс-

ненні державної політики у сфері міжнаціо-

нальних відносин, і сталінську репресивну 

національну політику. У 1920-ті рр. Україна 

вступила із складною ситуацією у міжетніч-

них відносинах, спричиненою подіями Пер-

шої світової та Громадянської воєн, що від-

булися на її теренах. Під час Першої світової 

війни жорстких утисків з боку царського 

уряду зазнало німецьке населення, яке піз-

ніше потрапило під білогвардійські й мах-

новські погроми. У роки Громадянської вій-

ни зазнало погромів єврейське населення. 

Перед політичним керівництвом України 

постало завдання виправити стан справ, що 

склався внаслідок цих негативних явищ, на-

мітити необхідну державну національну по-

літику, налагодити мирну міжетнічну взає-

модію в суспільстві. Згідно з рішеннями X 

(1921 р.) та XII (1923 р.) з’їздів РКП(б) Ко-

муністична партія і уряд України здійснюва-

ли державну політику у міжнаціональній 

галузі двома основними шляхами: кореніза-

цією (українізацією) та заходами щодо наці-

ональних меншин [1, с. 15]. 

Новий напрям і зміст національної полі-

тики випливали із проголошеного керівниц-

твом СРСР курсу на коренізацію партійного 

і радянського апаратів. Суть офіційно прого-

лошеної XII з’їздом РКП(б) політики корені-

зації полягала в тому, щоб залучити до по-

ширення комуністичної ідеології у націона-

льних районах СРСР місцеві кадри, врахува-

ти національні фактори при комплектуванні 

партійного і державного апаратів. Із цією 

метою було збільшено прийом до партії 

представників місцевого населення, розши-

рювалися суспільні функції національних 

мов, створювалась розгалужена мережа шкіл, 

середніх і вищих навчальних закладів. Поряд 

з українізацією у 1920-х рр. державна полі-

тика у галузі національних відносин перед-

бачала реалізацію спеціальних заходів спри-

яння політичному і культурному розвитку 

національних меншин. З метою управління 

цими процесами було створено мережу спе-

ціалізованих адміністративних, культурно-

освітніх, наукових установ. У структурі ор-

ганів державної влади сформовано спеціаль-

ні органи, що проводили роботу серед націо-

нальних меншин – відділ національних мен-

шин при Наркоматі внутрішніх справ та 

Центральну Комісію у справах національних 

меншин при ВУЦВК. 

Державна політика у міжетнічній сфері 

1920-х рр. загалом позитивно вплинула на 

процес національного відродження українсь-

кого народу та іншонаціональних груп насе-

лення. У складі УСРР до 1930 р. було утво-

рено 25 національних районів та 1087 націо-

нальних рад. Особливим напрямом роботи з 

іноетнічною частиною населення були такі: 
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подолання його економічної відсталості, за-

лучення до сфери матеріального виробницт-

ва, зміна соціальної структури національних 

групп [1, с. 15-16]. 

Однак з кінця 1920-х – початку 1930-х рр. 

у національній політиці відбулися кардина-

льні зміни, пов’язані з остаточним оформ-

ленням у СРСР командно-адміністративної 

системи. Фактично почала здійснюватись 

сталінська національна політика, яка призве-

ла до практичного відновлення імперського 

великодержавництва у сфері міжнаціональ-

них відносин, що було завуальовано ідеоло-

гічною доктриною «дружби народів». Новий 

курс у національній політиці в Україні поля-

гав, з одного боку, в згортанні політики 

українізації, а з іншого – в докорінній зміні 

роботи з нацменшинами. В Україні партійні 

органи ухвалили низку рішень, на підставі 

яких здійснювалась спочатку «чистка», а 

потім ліквідація національних навчальних 

закладів як осередків «буржуазно-націона-

лістичного впливу». У контексті суспільної 

командно-адміністративної політики здійс-

нювалась реорганізація і ліквідація націона-

льних адміністративно-територіальних оди-

ниць. З огляду на це було прийнято ряд пос-

танов партійними й адміністративними орга-

нами («Про Мархлевський та Пулинський 

райони» (17 серпня 1935 р.), «Про реоргані-

зацію національних районів та сільрад УРСР 

в звичайні райони та сільради» (16 лютого 

1938 р.), «Про ліквідацію та перетворення 

штучно утворених національних районів  

та сільрад» (7 квітня 1938 р.). Наприкінці 

1930-х рр. було припинено функціонування 

системи національного районування в Україні. 

Партійно-державне керівництво України, 

виконуючи настанови Москви, нав’язувало 

масовій свідомості думку про те, що пред-

ставники німців, поляків, інших національ-

ностей – потенційні зрадники, шпигуни, ди-

версанти, шкідницьку діяльність яких слід 

викорінювати у будь-який спосіб. Наслідком 

такої політики стали репресивні акції щодо 

іноетнічного населення: звільнення з роботи 

людей у зв’язку з їхньою національною на-

лежністю, депортації з місць компактного 

проживання представників національних мен-

шин, фабрикація шпигунських, диверсійних, 

повстанських організацій. Так, у листопаді 

1936 р. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло по-

станову «Про переселення польських та інших 

господарств з прикордонної смуги», в якій 

ставилося завдання переселити навесні 1939 р. 

6-7 тис. таких господарств «за кордони Украї-

ни». У 1933-1934 рр. репресивними органами в 

Україні було «викрито» контрреволюційні 

організації «Союз визволення України», 

«Польська організація військова», «Націона-

льний Союз німців на Україні»
 
[1, с. 17-18]. 

У 1930-1940-ві рр. етнічна карта України 

змінилася. До складу УРСР увійшли майже 

всі українські етнічні землі й український 

етнос поповнився сімома мільйонами захід-

них українців. Водночас, кількість українців, 

як і інших національностей УРСР, зменши-

лася внаслідок штучного голоду 1946-1947 рр. 

та депортацій із Західної України учасників 

національно-визвольних змагань. Величез-

них втрат зазнало єврейське населення. До-

корінні зміни відбулися у складі польської 

меншини внаслідок обміну населення між 

СРСР та Польщею. З Криму у травні 1944 р. 

був депортований кримсько-татарський на-

род. В Україні зменшилася кількість німців, 

греків, вірмен, ромів [2, с. 74-75]. 

Але поруч із цими подіями, у 1951 р. зі 

сторінок журналу «Більшовик України» було 

оголошено, що єдність народів СРСР набула 

принципово нового якісного стану. «В ході 

соціалістичних перетворень в нашій країні 

склалася небачена в історії спільність людей – 

радянський народ» [11, с. 412]. Відновлена у 

повоєнні роки модель управління суспільст-

вом 1930-х рр. несла в собі традиційні методи 

керівництва: адміністрування, терор, насильс-

тво. І лише після смерті Й. Сталіна розпоча-

лася певна демократизація суспільних відно-

син, хоча концепція національної політики 

Комуністичної партії і радянської держави у 

своїй основі не зазнала особливих змін [2, с. 75]. 

Зі смертю Й. Сталіна влада пішла на част-

кову лібералізацію політики у національній 

сфері. Звинувативши останнього у викрив-

ленні «ленінських принципів національної 

політики», вона відмовилась від відкритих 

репресій, реабілітувала тисячі репресованих і 

звинувачених у націоналізмові і почала ре-

гулювати національні відносини, застосову-

ючи більш «ліберальні» методи – через осві-

тню, мовну, культурну політику, що дуже 

часто мало характер русифікації, знищення 

традицій і звичаїв національних меншин. 
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Деякі зміни напрямків національної полі-

тики розпочались ще восени 1953 р., коли 

було ліквідовано інструменти масових реп-

ресій – військові трибунали й Особливу на-

раду МВС. У вересні 1953 р. МВС СРСР по-

дало до ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 

пропозиції про звільнення спецпоселенців. У 

квітні 1954 р. Президія ЦК КПРС ухвалила з 

цього питання постанову, за якою пропону-

валося звільнити 1,8 млн. осіб. З одного тіль-

ки Криму на спецпоселенні перебувало на  

1 січня 1955 р. 118 351 осіб татарської націо-

нальності, 1057 греків, 8606 болгар, 5679 

вірменів та 2087 осіб інших національностей 

[14]. 

28 квітня 1956 р. видано Указ Президії 

Верховної Ради СРСР «Про зняття обмежень 

зі спецпоселення з кримських татар, балкар-

ців, турків-громадян СРСР, курдів, хемшилів 

та членів їх сімей, виселених у період Вели-

кої Вітчизняної війни». Указ дозволяв реабі-

літованим повертатися в місця колишнього 

проживання, проте позбавляв їх можливості 

повернення майна, яке було у них конфіско-

ване при виселенні. Татарам було видано 

паспорти, проте не знято з них звинувачення 

у зраді Батьківщині. 

На виконання указу Рада Міністрів СРСР 

17 липня 1956 р. прийняла відповідну поста-

нову, якою зобов’язала МВС УРСР, вико-

навчі комітети обласних, Київської та Севас-

топольської міських рад забезпечити вико-

нання указу. Проте у ЦК КПРС найбільш 

доцільним вважалося переселення татар до 

Узбецької РСР, де на той час проживало 140 

тис. представників цієї національності й мо-

жливість утворення автономної області у 

складі цієї республіки. Про небажання влади 

повернути татар до Криму стало зрозумілим 

після видання у листопаді постанови ЦК 

КПРС про відновлення національної автоно-

мії калмицького, карачаївського, балкарсько-

го, чеченського та інгуського народів, де у 

шостому пункті було зазначено: «Визнати 

недоцільним надання автономії татарам, що 

раніше проживали у Криму, маючи на увазі, 

що колишня Кримська АРСР була автономі-

єю не лише татар, а являла собою багатона-

ціональну республіку, в якій татари станови-

ли менше 1/5 частини всього населення, і що 

у складі РРФСР є національне автономне 

об’єднання – Татарська АРСР». Цією поста-

новою фактично погіршувалося становище 

не тільки кримських татар, а й німців, греків, 

болгар, вірменів, яким обмежувалося право 

поселятися не тільки у Криму, а й на терито-

рії Херсонської, Запорізької, Миколаївської 

та Одеської областей [14]. 

У 1950-1960-ті рр. були реабілітовані де-

сятки тисяч громадян різних національнос-

тей. Зокрема, 250 тис. депортованих з Украї-

ни німців домоглися повернення, але їм до-

зволили поселитися не в Україні, а в Комі 

АРСР та республіках Середньої Азії. Лише 

Указ Президії Верховної Ради СРСР від  

3 листопада 1972 р. «Про зняття обмежень у 

виборі місця проживання, передбачених у 

минулому для окремих категорій громадян» 

дозволив німцям селитися в Україні. До 1979 р. 

в Україну повернулись понад 34 тис. німців 

[2, с. 76-77]. 

Реабілітація у 1955 р. учасників «Єврей-

ського антифашистського комітету» не зу-

пинила державну машину в антиєврейській 

політиці. Тепер євреї ставали «агентами ім-

періалізму», а КДБ отримав від КПРС пряму 

вказівку посилити боротьбу з агентурою ро-

звідок імперіалістичних держав. Постанова 

ЦК КПУ від 1 грудня 1959 р. «Про стан та 

заходи посилення роботи органів державної 

безпеки УРСР» зобов’язувала це відомство 

усунути виявлені недоліки, в тому числі ро-

зширити мережу агентури, здатної проника-

ти в середовище антирадянських елементів, 

особливо сіоністів. У цей період ряд пред-

ставників єврейської національності хотіли 

емігрувати до Ізраїлю, але влада намагалась 

зупинити цей процес. У 1951-1960 рр. кіль-

кість євреїв, що виїхала, склала лише 1199 

осіб, а у 1961-1970 рр. – 10 062 чол. [14]. 

У період десталінізації влада активно по-

вернулася до спроби примусово підвести до 

осілості циган, що під час війни і у повоєнні 

роки знову почали вести кочовий спосіб 

життя. Указом Президії Верховної Ради 

СРСР від 5 жовтня 1956 р. «Про залучення 

до праці циган, які займаються бродяжницт-

вом» та постановою Ради Міністрів СРСР від 

того ж числа, вказувалось на необхідність 

надання циганам робочих місць і створення 

умов проживання, а репресивним органам 

була дана вказівка затримувати тих циган, 

що проживають не за місцем прописки та 

ухиляються від роботи. Такий порядок сто-
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совно циганського населення протримався 

до 1962 р.
 
[3, с. 48]. 

За висновками В. Даниленка, політика ра-

дянської держави щодо репресованих народів 

і загалом щодо національних меншин у 1950-

1960-ті рр. не була виваженою, послідовною і 

гуманною. Реабілітація громадян різних наці-

ональностей носила половинчастий характер і 

поєднувалася з традиційним обмеженням 

конституційних прав особи [2, с. 79]. 

Як один із найбільш ефективних методів 

національної політики радянський уряд зав-

жди використовував мовну політику. Почи-

наючи з 1954 р. влада пішла на розширення 

видавництва україномовних видань. У 1956 р. 

в Україні виходило 1273 назв газет, з них 979 

українською та 286 російською мовою. Про-

те ці зміни у культурному житті фактично не 

вплинули на освіту. У перші роки десталіні-

зації влада продовжила використання руси-

фікації, як одного з напрямів національної 

політики, продовжуючи скорочувати кіль-

кість шкіл з викладанням українською мо-

вою та розширюючи мережу російських. 

Якщо у 1948/49 н. р. в республіці нарахову-

валось 26 159 українських шкіл та 2720 ро-

сійських, то у 1955/56 н. р. їх кількість ста-

новила відповідно 25 034 та 4051. Дискримі-

нація в національно-мовній політиці позна-

чилася й на формуванні мережі національних 

шкіл, які функціонували там, де компактно 

проживали представники інших народів. Так, 

у 1953 р. порівняно з 1948/49 н. р. скороти-

лась кількість молдавських, угорських, поль-

ських шкіл та була закрита румунська, узбе-

цька і вірменська школи. 

У листопаді 1958 р. були опубліковані те-

зи ЦК КПРС, де було приділено увагу рефо-

рмуванню освіти. Зокрема, в них йшлося про 

можливість надати батькам самим обирати, 

якою мовою будуть навчатися їх діти. У рес-

публіці розгорнулась дискусія, в ході якої 

ряд діячів культури виступили за збереження 

обов’язковості вивчення української мови. У 

грудні 1958 р. в газеті «Правда» була опублі-

кована стаття М. Бажана і М. Рильського, де 

вони виступили проти запровадження факу-

льтативності рідної мови. Проте позиція М. 

Хрущова залишалася непохитною, і цей 

пункт згодом набрав законної сили [14]. 

В установах, навчальних і наукових закла-

дах, на фабриках і заводах, в партійних та 

державних органах республіки, у листуванні, 

технічній та службовій документації застосо-

вувалась виключно російська мова. Така по-

літика призвела до того, що мільйони україн-

ців стали називати російську мову своєю рід-

ною. У 1959 р. їх налічувалося 2,1 млн (6,5 % 

усіх українців республіки), а в 1970 р. – понад 

3 млн. (8,6 %). Україна неухильно і прискоре-

ними темпами перетворювалася з поліетніч-

ної в двоетнічну країну [2, с. 81-83]. 

Пом’якшивши режим у роки хрущовської 

«відлиги», влада нарощувала зусилля з ніве-

лювання національного життя народів СРСР. 

Новий поштовх цим процесам дав ХХІІ з’їзд 

КПРС (1961 р.), який визначив програмною 

метою своєї діяльності формування «нової 

історичної спільності – радянського народу»
 

[2, с. 81]. На з’їзді були ухвалені рішення, що 

мали закріпити його існування. Вони стосу-

вались перемішування населення через обмін 

кадрами, формування багатонаціональності 

союзних республік і поступової ліквідації 

кордонів між ними, подальшого зменшення 

відмінностей народів СРСР, об’єднавчої си-

ли російської мови як мови міжнаціонально-

го спілкування, неприпустимості національ-

ного «самообмеження» [9, с. 21]. 

У 1970-х – середині 1980-х рр. адміністра-

тивно-командна система продовжувала ігно-

рувати потреби національного розвитку. Під 

приводом захисту загальнодержавних інте-

ресів у СРСР обмежувалась національна са-

мостійність республік, в культурному житті 

України посилювалися процеси ідеологізації 

та русифікації. 11 листопада 1978 р. Мініс-

терство освіти УРСР направило на місця ди-

рективу «Про удосконалення вивчення ро-

сійської мови в загальноосвітніх школах ре-

спубліки». У результаті, в республіці до кін-

ця 1970-х рр. в обласних центрах залиши-

лось 28 % українських шкіл, тоді як російсь-

кі школи становили 72 %. Подальшому про-

цесу ідеологізації та русифікації в Україні 

сприяла реформа загальноосвітньої школи 

1984 р. Результатом такої багатолітньої ціле-

спрямованої політики стало майже повне 

витіснення української мови російською із 

усіх сфер суспільного життя [17]. 

Однак підтримка розвитку національних 

культур все ж таки існувала. В СРСР заохо-

чувалися деякі національні свята, традиційні 

промисли і ремесла, створення етнографіч-
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них та краєзнавчих музеїв. Але ця підтримка 

здійснювалася у вузьких рамках – всі куль-

турні ініціативи, які могли поставити під 

загрозу політичну лояльність республік сою-

зному центру, оголошувалися буржуазним 

націоналізмом і жорстоко припинялися [12]. 

На індивідуальному рівні можемо говорити 

про такі процеси, як інтенсифікація контак-

тів між культурними діячами та науковцями 

різних радянських республік, що сприяла 

процесові творчого та культурного обміну. 

Зростала кількість перекладів художніх тво-

рів, спільних виставок, що знайомили пере-

січних громадян з національною спадщиною і 

творчим доробком сусідніх народів [9, с. 20]. 

При цьому національна приналежність 

конкретного громадянина була важливим 

фактором його суспільного становища, 

впливала на його життя і кар’єру. У радянсь-

кому паспорті була «п’ята графа», що позна-

чала національність. Ця ж графа була у всіх 

анкетах, які радянська людина повинна була 

заповнювати. Незважаючи на всі заяви про 

«дружбу народів», п’ятий пункт нерідко ста-

вав перешкодою при вступі до вузу або на 

роботу. Дітей з єврейських або німецьких 

сімей, кримських татар, так само як і приїж-

джих з Кавказу, неохоче брали на роботу або 

навчання, особливо на гуманітарні («ідеоло-

гічні») спеціальності. Ці та інші протиріччя, 

безумовно, не тільки підривали ідею про 

радянський народ як про нову історичну спі-

льність, а й були основою для етнонаціона-

льних конфліктів, які вийшли на поверхню 

при перших же ознаках ослаблення центра-

льної влади в роки перебудови [12]. 

У другій половині 1980-х рр. внаслідок 

глибоких змін у внутрішній та зовнішній 

політиці СРСР розпочався етнічний рене-

санс, що став одним із факторів його розва-

лу. Але на початку перебудови без жодних 

заперечень сприймали тезу про те, що «наці-

ональне питання, яке залишилося від мину-

лого, в Радянському Союзі успішно розв’яза-

но», і визнавали як цілком правильно сфор-

мульоване в часи застою положення про но-

ву історичну спільноту під назвою радянсь-

кий народ. Розпочавши демократизацію сус-

пільно-політичних процесів у багатонаціона-

льній державі, радянське керівництво не 

сподівалося, що воно зумовить національний 

вибух значних масштабів [7, с. 220]. 

Отже, політика радянської влади у 1920-

1980-ті рр. щодо вирішення національного 

питання була неоднозначною й визначалась 

ідеологічними партійними настановами. Не 

слід, однак, заперечувати суттєвих позитив-

них змін, особливо поступової ліквідації на-

слідків сталінського тоталітаризму, з одного 

боку, проте з іншого – фактично упродовж 

радянських часів не змінювались основні 

напрямки та принципи національної політи-

ки. У тоталітарному суспільстві національні 

меншини могли розраховувати лише на за-

доволення свого права на освіту та захист 

культурних інтересів спільноти. Поруч із 

цим радянська система наклала тяжкий від-

биток на психологію багатьох народів і при-

звела до певних негативних диспропорцій в 

енополітичній структурі України. Передусім, 

це домінування російськомовної культури 

над іншими, байдужість та небажання задо-

вольняти культурно-освітні, інформаційні та 

духовні потреби національних меншин. Пра-

вова політика щодо національних меншин 

велась під гаслом «зближення націй», тож 

будь-яка самостійна політична діяльність чи 

створення будь-якої громадської організації 

етнічної спільноти були неможливі. 
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Статтю присвячено урбанізації та вирішенню соціальних проблем міського насе-
лення Півдня України. На основі аналізу архівних та статистичних даних показано про-
цеси урбанізації, що розпочалися в досліджуваному регіоні. Проаналізовано показники 
стану розвитку житлових фондів регіону. У зв’язку із розширенням інфраструктури 
міст, з’ясовано необхідність будівництва дитячих садків, загальноосвітніх шкіл, транс-
портної мережі. Загалом Південь України не виділявся особливою специфікою в УРСР, 
тому чисельність міського населення прогресувала на рівні із загально республікансь-
кими показниками. Найбільш переконливими прикладами слугують зміни в урбанізацій-
них процесах досліджуваного регіону, а саме Миколаївській, Одеській та Херсонській об-
ластях. 
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Сучасні реалії незалежної України обумо-

влюються зростанням потреб нагальних ре-

форм та вимагають історичного аналізу пері-

оду відповідних спроб реформування й змін 

Півдня України у 60-х рр. ХХ ст. Цей період 

характеризується процесами міграції сільсь-

ких мешканців у міста. Збільшення чисельно-

сті містян вимагало розширення інфраструк-

тури міст. Зростала потреба у дитячих садах, 

загальноосвітніх школах, житлових будинках, 

розширення транспортної мережі та інше. 

Отже, урбанізаційні процеси та шляхи вирі-

шення соціальних проблем міського населен-

ня потребують узагальнення наявних науко-

вих напрацювань та більш ґрунтовного ви-

вчення. 

Зважаючи на те, що в СРСР панувала то-

талітарна система управління, всі сфери 

життя суспільства перебували під постійним 

партійним і державним контролем. Саме то-

му історіографія цього періоду не позбавлена 

ідеологічної заангажованості та тенденцій-

ності. Розвиток Півдня розглядався виключ-

но в контексті історії радянської України. В 

цей час виходить ряд комплексних дослі-

джень, як з історії УРСР в цілому, так і сто-

совно окремих соціально-економічних пи-

тань та духовних змін 60-х рр. ХХ ст. Слід 

відзначити такі наукові розробки: «Історія 

народного господарства УРСР» [21; 22], «Іс-

торія селянства УРСР» [18], «Історія робіт-

ничого класу» [19], багатотомне видання 

«Історія міст і сіл Української РСР» [23-25] 

та статистичні щорічники [31-35], в яких 

тогочасні процеси реформування розгляда-

ються як необхідний етап змін системи 

управління та важливий фактор її удоскона-

лення. Названі роботи не зважаючи на заіде-

ологізованість, ґрунтуються на значній фак-

тичній основі. 

У історіографічних розвідках сучасної іс-

торіографії України привертає увагу робота 

В.К.Барана, в якій на широкій джерельній 

основі аналізуються процеси суспільно-полі-

тичного розвитку УРСР у зазначений період 

[2]. Автор детально висвітлює процеси ре-

формування державних структур, національ-

не та культурно духовне життя республіки. 

С.В.Кульчицький [27], В.М.Литвин [28] зве-

ртають увагу на позитивні та негативні нас-

лідки процесу реформування в 60-х рр. ХХ ст. 

Стан економіки подають Т.І.Дерев’янкін з 

авторським колективом [13], В.М.Ковальчук 

[26]. 
Окремо слід виділити групу праць, що ві-

дтворюють регіональну історію. Наприклад, 
узагальнюючі праці з історії Миколаївщини: 
О.В.Білюка, І.С.Павлика, М.П.Тригуба, 
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В.П.Шкварця, М.М.Шитюка [30]. З історії 
Одещини праця І.Г.Малахова [29]. Історію 
Херсонського краю висвітлюють праці 
М.М.Авдальяна, С.Г.Водотики, І.Ю.Сінкевич, 
О.А.Макієнка, Л.О.Цибуленко, Г.В.Цибуленко 
[1; 38]. В цей же час, ще немає узагальнюю-
чих робіт де проаналізовано тенденції вирі-
шення деяких соціальних проблем міст Украї-
ни у контексті урбанізаційних процесів. Зве-
рнемо увагу, що саме в 60-ті рр. ХХ ст. на 
підставі пріоритетного зростання промисло-
вості відбуваються процеси урбанізації. Вже на 
початку досліджуваного періоду на Херсон-
щині побудовано 28 нових промислових під-
приємств і 35 цехів. Обсяг промислового 
виробництва в Одеській області збільшився в 
2,1 рази. На нові умови планування й еконо-
мічного стимулювання на Миколаївщині пе-
рейшло понад 200 великих підприємств облас-
ті. Відповідні процеси розвитку промисловості 
вимагали людських ресурсів. Загалом радян-
ська Україна досягла довоєнного рівня по за-
гальній кількості населення тільки у 1958 р. 

Визначальною ознакою 60-х рр. ХХ ст. 
стає загальна тенденція до збільшення місь-
кого населення у порівнянні із мешканцями 
села. Збільшення містян на території респуб-
ліки відбувалося за рахунок природнього та 
міграційного приросту й зростання кількості 
міст і селищ міського типу. Прикладом тако-
го зростання слугує Херсонська область, у 
якій кількість міст становила в 1959 р. – 23, а 
вже 1970 р. досягла – 35 [34, c. 9]. В Одесь-
кій області за відповідними показниками 
чисельність міст і селищ міського типу збі-
льшилась з 1959 р. – 26 до 1970р. – 39 [33, c. 9]. 

Загалом Південь України не виділявся 
особливою специфікою в УРСР, тому чисе-
льність міського населення прогресувала на 
рівні із загально республіканськими показ-
никами. Найбільш переконливими прикла-
дами слугують зміни в урбанізаційних про-
цесах досліджуваного регіону, а саме Мико-
лаївській, Одеській та Херсонській областях. 
За архівними статистичними розрахункови-
ми даними чисельність населення Миколаїв-
ської області на 1960 р. становила 1025 тис. 
чол. з них: 404 тис. чол. – міського населен-
ня, 621 тис. чол. – сільського населення. До 
1970-х р. диспропорція міського і сільського 
населення в регіоні не змінилась і становила в 
1970 р. – 1111 тис. чол. загалом. З них 423 тис. 
чол. – міське та 688 тис. чол. – сільське насе-

лення [4]. Проте в архівному фонді зберегла-
ся уточнююча записка відділу статистики 
щодо чисельності населення на 1 січня 1967 
року, воно становило – загальна 1100,2 тис., 
з них 520,2 тис. чол. – міське, 580 тис. чол. – 
сільське [6]. Отже, за уточненими даними, э 
суттєві відхилення від перших архівних по-
казників: 417 тис. чол. – міське населення, 
670 тис. чол. – сільське населення: загалом 
1087 тис. чол. [4]. Враховуючи архівні дже-
рела, можемо припустити, що Миколаївська 
область мала відмінність від інших областей 
досліджуваного регіону. 

Звернемо увагу на суперечність запропо-
нованих архівних показників статистичним 
збіркам за 60-ті рр. ХХ ст. Представлені дані в 
статистичних щорічниках відповідають зага-
льнореспубліканським і регіональним показ-
никам з перевагою міського населення над 
сільським [32, c. 8]. У Миколаївському архіві 
зберігся лист заступнику голови виконкому 
облради депутатів трудящих Андріанову В.Н. 
від начальника статуправління Миколаївської 
області із проханням «передивитися» статис-
тичні показники за певний період та надати 
згоду на їх друк [7]. Отже, слід відзначити, 
що така диспропорція в даних могла виник-
нути, через суб’єктивний фактор або на шту-
чне збільшення міського населення. 

Одеська область стала найрозвиненішим 
промисловим регіоном із досліджуваних. 
Відповідно промисловість та інфраструктур-
ні показники мали найвищі характеристики 
на півдні України. Враховуючи приєднання 
Ізмаїльської області, відповідно до Закону 
СРСР від 26 квітня 1954 «Про затвердження 
Указів Президії Верховної Ради СРСР» [17], 
урбанізаційні процеси на Одещині відбува-
лися надшвидкими темпами. У зазначений 
період, за переписом населення статистич-
ний показник складав, на 15 січня 1960 р. – 
2061 тис. чол., у порівнянні із показниками 
1940 р. – 2099 тис. чол., а 1962 р. – 2120 тис. 
чол., що вже перевищувало довоєнні показ-
ники. Надалі до 1970 р. загальна кількість 
населення області складала 2389 тис. чол. 
Проаналізувавши показники кількісного спів-
відношення міського і сільського населення 
з’ясовано, що за 1959 р. вони складали 957 
тис. чол. міського (46,9%) та – 1081 тис. чол. 
сільського (53,1%). У 1963 р. вперше у регі-
оні кількість міського населення перевищила 
сільське населення на 6 тис. чол. (0,2 %). В 
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подальшому відповідне співвідношення зро-
стало в бік міського населення та досягло в 
1970 р. – 281 тис. чол. (11,8 %) [33, c. 8]. 

Херсонська область за переписом насе-

лення на 15 січня 1960 р. мала чисельність – 

831,3 тис. чол., у порівнянні із показниками 

1940 р. – 761,1 тис. чол., що вже перевищу-

вало довоєнні дані. Надалі до 1970 р. загаль-

на кількість населення Херсонської області 

складала вже 1030 тис. чол. Проаналізував-

ши кількісне співвідношення міського і сіль-

ського населення показники 1959 р. склада-

ли: 332,8 тис. чол. міського (40,4%) та 491,4 

тис. чол. сільського (59,6 %). Лише в 1968 р. 

вперше на Херсонщині кількість міського 

населення перевищила сільське на 39,8 тис. 

чол. (4%). В подальшому відповідна диспро-

порція зростала в бік збільшення міського 

населення, що становила в 1970 р. – 79 тис. 

чол. (7,6%) [34, c.8]. Проаналізовані вище 

статистичні показники наочно відтворюють 

ситуацію в регіоні, щодо темпу приросту 

населення загалом та урбанізаційних проце-

сів зокрема. 

Особливо інтенсивно розросталися облас-

ні центри, як осередки найбільших промис-

лових підприємств. Розвивалися міста, які 

вже існували, а також виникали нові, пере-

важно з числа великих сіл. Малі міста і се-

лища міського типу були у повоєнний період 

центрами адміністративних районів. Вони 

мали перспективу, якщо в них розміщували-

ся промислові чи транспортні підприємства і 

фактично втрачали її, якщо переставали бути 

районними адміністративними центрами [16, 

c. 420]. 

Сучасні дослідники визнають, що страте-

гія радянської влади не мала чіткої просто-

рової складової. Якщо елементи останньої й 

існували, то вони цілком і повністю підпо-

рядковувалися економічним завданням. Нові 

міста і селища міського типу формувалися 

слідом за створенням промислового, війсь-

кового чи транспортного комплексу і були, 

по суті, придатком їхньої виробничої струк-

тури. Ніхто й ніколи не розглядав завдання 

розвитку територій як самостійні або пріори-

тетні. Під час районізації враховувалася ли-

ше наявність відповідних структур КПРС 

[16, c. 421]. 

У зв’язку із інтенсивними урбанізаційни-

ми процесами постала необхідність вирі-

шення житлового питання. Одним із важли-

вих показників стала наявність житлових 

фондів та розбудова нових житлових маси-

вів. Незважаючи на державне фінансування 

та введення нових технологій, застосованих 

під час зведення житла, що дали помітний 

результат – загалом рівень забезпеченості 

населення житлом залишався низьким. 1 січ-

ня 1959 р. на одного містянина припадало в 

середньому 6,35 кв. м житлової площі, тоді 

як чинна санітарна норма дорівнювала 9,1 м. 

У 1965 р. цей показник становив – 10,9 кв. м. 

[16, c. 448]. У 1970 р. площа житлових маси-

вів міст і селищ міського типу в Миколаївсь-

кій області складав 6794 тис. кв. м., у тому 

числі середня забезпеченість на одного місь-

кого мешканця – 10,7 кв. м. Співвідношення 

житла, що знаходилося в особистій та усус-

пільненій власності (житлові будинки і при-

міщення, які знаходилися у власності окре-

мих громадських організацій або підпри-

ємств) становила від 55 до 45 %, або відпові-

дно від 2980 до 2398 тис. кв. м. [32, c.151]. 

На підставі проаналізованих нами статисти-

чних даних житловий фонд Херсонської об-

ласті загалом наближався до показників Ми-

колаївської області. У 1970 р. він становив – 

6164,4 тис. кв. м., з них у суспільній – 2717,3 

тис. кв. м. та в особистій власності –3447,1 

тис. кв. м. [34, c.123]. 

Одеська область протягом 60-х рр. ХХ ст. 

мала відмінне від Миколаївської та Херсон-

ської області пропорційне співвідношення 

щодо знаходження житлового фонду: в осо-

бистій власності – 29,5 % та усуспільненої – 

70,5%. Що обумовлено розташуванням, як 

житлових масивів, так і оздоровчих комплек-

сів здовж морського узбережжя. Загальна 

кількість фонду становила 15666,1 тис. кв. м., 

із них 11036,4 тис. кв. м. усуспільненої та 

4629,7 тис. кв. м. особистої відповідно [33, 

c.140]. Урбанізаційні процеси зумовили необ-

хідність будівництва дитячих садків, загаль-

ноосвітніх шкіл, дитячих оздоровчих таборів, 

лікарень, будинків культури, кінотеатрів то-

що. Протягом 60 – х рр. ХХ ст. чисельність 

дитячих садків у Одеській області зросла більш 

ніж в 2 рази, а саме із 271 до 686 [33, c.205]. 

У Херсонській області чисельність дитя-

чих садків збільшилась у п’ять разів, якщо на 

початок 1960 р. їх чисельність складала 113, 

то в 1970 р. вже 523 [34, c.175]. За період 
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1961-1965 рр. було введено в дію 22 школи. 

В подальшому їх кількість щорічно збільшу-

валась на 5-10 шкіл. 

У 1960 р. в Миколаєві діяла 41 масова 

школа, з них 14 восьмирічних, 27 середніх та 

6 шкіл-інтернатів (2 спеціального призна-

чення) і 14 вечірніх шкіл [8, с.3; 9, с.2]. Якщо 

порівнювати представлені цифри із показни-

ками 1968-1969 навчального року, то вже 

нараховувалось 48 шкіл, із загальною кількі-

стю 1092 денних класів, де навчалося 38798 

учнів [10, с.2; 11, с.2; 12, с.3]. Зросла потреба 

у будівництві залізничних шляхів (дивись 

таблицю) та автомобільних доріг [32-34]. 

Таблиця 

Основні показники розвитку залізничного транспорту загального користування 
 

Рік 
Експлуатаційна 

довжина колії в км. 

Відправлено 

вантажу млн. тон. 

Прибуло вантажу 

млн. тон. 

Відправлено 

пасажирів млн. чол. 

Миколаївська 

1960 719 4,6 6,6 2,4 

1965 727 6,6 9,4 2,4 

1968 760 8,0 11,2 2,4 

Херсонська 

1960 616 4,5 6,3 1,1 

1965 629 5,5 10,0 1,1 

1967 629 5,5 11,7 1,4 

Одеська 

1960 930 12,0 20,1 5,1 

1965 927 13,7 33,3 5,6 

1969 1028 14,0 44,2 8,8 
 

Крім залізничного транспорту велике зна-
чення мали автомобільні шляхи. Загальна 
протяжність автомобільних шляхів в Одесь-
кій області збільшилася за десять років із 
8992,0 км в 1960 р. до 9308,3 км. в 1970 р. 
[33, c. 121]. В Херсонській області довжина 
автомобільних доріг складала у 1960 р. – 
6200 км., а 1970 р. – 6400 км. [34, c. 109]. 
Слід зазначити, що окрім наземного транс-
порту, відповідне місце у житті Півдня Укра-
їни посідав водний транспорт. Прикладом 
важливості даного виду сполучення, як най-
дешевшого, слугує Херсонщина. У порів-
нянні із 1960 р., коли відправлено 1,2 млн. 
тон, прийнято 1,954 млн. тон вантажу, в по-
дальшому в 1970 р. відправлень здійснено на 
3,166 млн. тон., а прийнято 4,047 млн. тон 
вантажу [34, c.109]. Відповідно до проаналі-
зованих статистичних даних, вантажообіг 
річкових портів і пристаней Херсонської 
області збільшився у два рази. Отже, у роки 
Хрущовської «відлиги» суттєво змінився тру-
довий потенціал України та СРСР загалом. 
Проаналізувавши статистичні показники та 
архівні матеріали, можемо дійти висновку, 
що і в подальшому в так звані Брежнєвські 
часи тенденція щодо зміни трудового потен-
ціалу зберігалася. Швидкими темпами набу-
вала розвитку промисловість, що вимагало 
людських ресурсів. Активні процеси урбані-
зації вплинули в подальшому на розвиток 
досліджуваного регіону. Слід відзначити певні 

протиріччя між деякими статистичними що-
річниками та архівними джерелами. Причи-
ною даного може слугувати постійний конт-
роль владних органів за усіма сферами життя 
та спроби корегувати статистичні показники. 

Процеси урбанізації призвели до потреби 
розширення інфраструктури. Збільшувалися 
обсяги витрат на будівництво, а відповідно і 
житловий фонд загалом, який розділявся на 
усуспільнений та особистої власності, що 
підтверджується на прикладі аналізу статис-
тичних даних досліджуваного регіону. Урба-
нізація визначила потребу будівництва дитя-
чих садків, загальноосвітніх шкіл, дитячих 
оздоровчих таборів, лікарень, будинків куль-
тури, кінотеатрів тощо. Окрім того, зросла 
потреба в залізничних та автомобільних шля-
хах сполучення. Значно збільшувалися пока-
зники розвитку залізничного транспорту. 
Відповідно до наведених нами статистичних 
даних у досліджуваних регіонах обсяги при-
йому та відправлення вантажів збільшилися 
у півтора – два рази. Окрім того, збільшував 
обсяги вантажообігу і водний транспорт. 

Отож, на півдні України, чисельність міс-
тян прогресувала на рівні із загально респуб-
ліканськими показниками. Переконливими 
прикладами слугують зміни в урбанізаційних 
процесах досліджуваного регіону, які підт-
верджуються статистичними та архівними 
даними. 
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URBANIZATION PROCESS AND SOLUTIONS TO SOCIAL PROBLEMS 

URBAN PEOPLE SOUTHERN UKRAINE IN THE 60’s. XX century 

 

This article is dedicated to urbanization and solving social problems urban southern Ukraine. Based on the analysis 

of archival data show the process of urbanization that began in the study region. The analysis of indicators of housing 

funds in the region. In connection with the expansion of urban infrastructure, reveals the need to build kindergartens, 

schools, transport network. 

The defining feature of the 60-ies XX century is a general tendency to increase in urban population as compared 

with the inhabitants of the village. Increasing the townspeople in the republic was due to natural increase and 

migration and the growing number of cities and towns. An example of this growth serves Kherson region, where the 

number of cities was in 1959 – 23, and already in 1970 reached – 35. In the Odessa region the corresponding figure 

number of cities and towns increased from 1959 – 26 to 1970. – 39. 

Overall, South Ukraine did not stand out particularly specific in the USSR, because the urban population has 

progressed at general republican values. The most convincing examples serve as changes in urbanization processes 

studied region, namely Mykolaiv, Odesa and Kherson regions. According to archive data calculated statistical 

population of Mykolaiv region in 1960 amounted to 1025 thousand people, of them 404 thousand people, – urban 

population, 621 thousand people – rural population. By the 70th district disparity of urban and rural population in the 

region did not change and amounted in 1970 – 1111 thousand people in general. Of these, 423 thousand people – 

urban and 688 thousand people – rural population. However, the archival fund has note specifying Department 

statistics on population at 1 January 1967, it was – total 1,1002 thousand, of which 520.2 thousand people – urban, 580 

thousand people – agriculture. Thus, according to updated data, e major deviation from the first archival performance: 

417 thousand people – urban population of 670 thousand people – rural population: a total 1,087 thousand people. 

Given the archival sources, we can assume that the Mykolaiv region was different from other regions studied region. 

The processes of urbanization have led to the need for expansion of infrastructure. Increasing the volume of 

construction costs and, consequently, housing in general, which was divided into osuspilnenyy and personal property, 

as evidenced in the analysis of statistical data studied region. Urbanization has identified the need for construction of 

kindergartens, schools, children’s camps, hospitals, cultural centers, cinemas and more. In addition, the increased need 

for rail and road routes. Significantly increased rates of rail transport. According to these statistics in our study region 

of admission and departure of goods increased in half – twice. In addition, increased volumes and freight water 

transport. 

So, in the South of Ukraine, the number of townspeople progressed at general republican values. Convincing 

example serve as changes in the urbanization process of the region under study, which confirmed the statistical and 

archival data. 

Key words: social welfare, urbanization, South Ukraine, infrastructure, housing, construction. 
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ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ БРАУНЕР (1857–1941): 
НАРИСИ БІОГРАФІЇ І НАУКОВОЇ ТВОРЧОСТІ 

 

 

На основі праць попередників, систематизовано біографічні данні статистика, фі-
нансиста, письменника-натураліста, викладача, публіциста та невтомного дослідника 
природи Північного Причорномор’я Олександра Олександровича Браунера. Визначено, 
що попри активну наукову та суспільну діяльність О. Браунера досі не отримав належ-
ної оцінки своєї роботи. Намічено основні напрямки подальших досліджень його життя 
та діяльності, зокрема доповнення біографії, визначення кола особистих та професій-
них зв’язків й проведення історіографічного аналізу праць вченого, вивчення публіцис-
тичної діяльності, дослідження епістолярної спадщини тощо. 

Ключові слова: О. О. Браунер, природознавство, зоогеографія, статистика, Одеса, 
Херсон, Асканія-Нова, Варшава. 

 

 

У травні 2016 р. виповнилося 75 років з 

дня смерті Олександра Олександровича Бра-

унера – справжнього енциклопедиста, невто-

много дослідника фауни степів півдня Украї-

ни та суміжних територій. Коло його інте-

ресів та наукових досліджень досить широке: 

банківська справа, статистика, зоологія, сис-

тематика, зоогеографія, палеонтологія, іхтіо-

логія, археологія, герпетологія. О. О. Браунер 

був почесним членом Товариств Натуралістів 

Бессарабського, Новоросійського та Кримсь-

кого, членом Російського Ентомологічного 

Товариства, Російського палеонтологічного 

та Кримсько-Кавказського Горного Клубу, 

Одеського товариства правильного полюван-

ня, Орнітологічного комітету, Російського 

товариства акліматизації тварин та рослин, 

Новоросійської спілки природознавців, а та-

кож співробітничав з Московським археоло-

гічним товариством. Його наукова спадщина і 

громадська діяльність на благо України на-

лежним чином і досі не оцінені. 

Актуальність дослідження зумовлена, на-

самперед, значним внеском О. О. Браунера у 

біологічну науку кінця ХІХ – першої поло-

вини ХХ століть, відсутністю в історії вітчи-

зняного природознавства спеціального сис-

темного дослідження його громадського жит-

тя, наукової, науково-організаційної та педа-

гогічної спадщини, необхідністю створення 

максимально об’єктивної і повної наукової 

біографії вченого, всебічного аналізу його 

творчого доробку. Адже праці вченого і сьо-

годні не втрачають своєї актуальності та на-

укової цінності. Вони набули особливої ваги 

саме зараз, коли науковці спільними зусил-

лями намагаються створити повну історію 

розвитку вітчизняної науки та історії в цілому. 
Склалося так, що життя та науковий до-

робок О.О.Браунера не стали предметом 
спеціальних досліджень серед вітчизняних 
науковців. Напрацьовано лише розрізнені 
відомості, оскільки дослідники не ставили 
перед собою завдання цілісного відтворення 
життєвого шляху вченого та всебічного ана-
лізу його наукового доробку. Так, список 
праць вченого вперше було укладено ще у 
1957 р. В. М. Конським та Л. П. Котовою 
[15]; асканійський період життя та діяльності 
О. О. Браунера досліджували Н. Е. Дрогобич, 
В. М. Рябко, В. Є. Борейко [2; 5; 10]; наукові 
стосунки вченого з В. Б. Антоновичем ви-
вчав О. А. Макієнко [14]; його заслуги у ви-
вченні фауни та зоогеографії степів України 
проаналізував І. І. Пузанов [18]. Цінні відо-
мості про життя і творчість Олександра Оле-
ксандровича Браунера містить збірка спога-
дів та наукових праць «Памяти профессора 
Александра Александровича Браунера» [12; 
15]. Біографічні дані про діяча також міс-
тяться у декількох енциклопедичних видан-
нях [5] та «Известиях музейного фонда им  
А. А. Браунера» (печатаются с 2004 г.). Окрім 
цього, до наукової спадщини ученого напри-
кінці ХХ ‒ на початку ХХІ ст. зверталося 
чимало дослідників, що підкреслює важли-
вість вивчення наукової діяльності ученого 
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та потреби її узагальнюючої оцінки сьогодні 
[4; 8]. Тож написання повної біографії уче-
ного залишається актуальним завданням для 
сучасних дослідників. Для цього необхідно 
проводити широку евристичну роботу у біб-
ліотеках і архівах України, Російської Феде-
рації, Молдовії та Республіки Польща. 

Мета даної статті, на основі аналізу ре-
зультатів попередніх досліджень, здійснити 
спробу систематизувати матеріали з біогра-
фії О. О. Браунера і визначити перспективні 
напрями для подальшого вивчення життя та 
діяльності діяча. 

Народився О.О.Браунер 25 (13) січня 1857 р. 
у Сімферополі у родині штаб-офіцера та зем-
левласника Одеського повіту, німця за похо-
дженням. Початкову освіту отримав у фран-
цузькому пансіоні, приватній класичній гім-
назії П. Л. Стародубцева та К. К. Ставілли. У 
1876 р. отримав свідоцтво зрілості при другій 
одеській класичній гімназії. Цього ж року 
вступив на природниче відділення фізико-
математичного факультету Новоросійського 
(сьогодні Одеський національний університет 
ім. І. І. Мечнікова) університету [1]. 

Під час навчання в університеті вивчав 
найпростіших, займався геологією, антропо-
логією, ґрунтознавством, цікавився історією 
російського права, формами землеволодіння, 
історією географічних відкриттів, етнографі-
чним складом населення Російської імперії, 
звичаєвим правом, первісним правом, стати-
стикою та взагалі народною економікою. Се-
ред його викладачів були такі видатні вчені як 
Ілля Ілліч Мечніков, Олександр Онуфрійович 
Ковалевський та Олександр Сергійович Пос-
ніков [13, c. 26]. 

Значний вплив на становлення наукових 
вподобань О. О. Браунера мав лаборант Зоо-
логічного кабінету, незмінний консерватор 
(згодом завідувач) кабінету і хранитель Зоо-
логічного музею Новоросійського універси-
тету Відгальм Ігнатій Мартинович. 

Ще під час навчання в університеті, у 1879 р., 
О. О. Браунер у щотижневику «Пчелка» дру-
кує свою першу статтю «К вопросу об об-
щинном землевладении на юге России». У 
1881 році О. О. Браунер закінчив університет 
кандидатом природничих наук захистивши 
дисертації «Про чорнозем» [9, c. 4]. 

З цього року починається «подвійна дія-
льність» О. О. Браунера. З одного боку, це 
була діяльність зоолога, прикладника і тео-

ретика, дослідника степової фауни, письмен-
ника, а з іншого – щоденна робота земського 
чиновника. Закінчивши університет Олек-
сандр Олександрович не залишився на кафе-
дрі зоології, не став вчителем, а присвятив 
себе статистико-економічній та фінансовій 
роботі. З жовтня 1881 р. по березень 1882 р. 
під керівництвом Михайла Васильовича Не-
ручева досліджував з економічного боку єв-
рейське питання в Кишиневі. У цей же пері-
од розробив програму дослідження резешсь-
кого землеволодіння [16, c. 309-310]. 

З квітня 1882 р. по грудень 1888 р. завіду-

вав Статистичним відділенням Херсонської 

губернії (спочатку разом із Олександром 

Олександровичем Русовим, якого О.О. Брау-

нер вважав своїм учителем у статистичній 

справі, а потім самостійно). У продовж цього 

періоду своєї діяльності Олександр Олексан-

дрович Браунер приймав активну участь в 

укладанні видань «Материалов для оценки 

земель Херсонской губернии» («Одесский 

уезд» та «Елисаветградский уезд). У 1884 р. 

зібрав деякі дані про геологію Єлисаветград-

ського повіту, які обробив під керівництвом 

Ромула Олександровича Пренделя. У 1887 р. 

з власної ініціативи досліджував риболовст-

во в Одеському повіті та надрукував у 

Херсонському Земському Збірнику (№ 3) 

статтю «Заметки о рыболовстве на р. Днестр 

и Днистровском лимане в пределах Одесско-

го уезда». Упродовж 1883-1884 рр. разом із 

друзями збирав дані про городища Єлисавет-

градського повіту Херсонської губернії, про 

результати своїх досліджень доповів на Ар-

хеологічному з’їзді в Одесі у 1884 р., а зібра-

ні матеріали передав Володимиру Микола-

йовичу Ястребову [18]. 

Незважаючи на те, що основна робота 

О.О. Браунера була пов’язана з статистико-

економічною та фінансовою діяльністю, він 

багато часу приділяв природознавству як 

теоретичному, так і практичному: ґрунтоз-

навству, гідрогеології, ентомології, іхтіоло-

гії, але головним чином – вивченню фауни 

хребетних рідного краю. З одного боку його 

основна професія заважала йому повністю 

присвятити себе улюбленій науці, а з іншого, 

навіть, сприяла його дослідницькій діяльнос-

ті. Часті поїздки до сільських районів дозво-

лили Олександру Олександровичу зібрати 

значний колекційний матеріал [10]. 
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У 1883 р., прочитавши в «Русских Ведо-

мостях» повідомлення про боротьбу в Дон-

ській області з ховрахами за допомогою сір-

ковуглецю, почав випробовувати даний спо-

сіб поблизу Елисаветграду. Результати своїх 

досліджень надрукував в «Одесском Листке» 

та в «Елисаветградском Вестнике». З 1886 р. 

зацікавився вивченням хребетних (особливо 

птахів) Херсонської губернії. О.О.Браунер 

проводив як фауністичні так і зоогеографічні 

дослідження, вивчаючи як користь так і 

шкоду що приносять птахи сільському гос-

подарству [12]. 

Крім цього, з 1887 р. він почав вивчати 

причини зневоднення Херсонської губернії. 

Однак змушений був припинити свої дослі-

дження, у зв’язку з переїздом до Варшави. 

Зібрані ж О.О. Браунером матеріали було 

передано до Херсонської Губернської Земсь-

кої Управи. За дорученням останньої у 1888 р. 

Олександр Олександрович відправився дос-

ліджувати корисні копалини Олександрійсь-

кого повіту. Нажаль, зібрані ним матеріали 

були втрачені, а щоденники, що були пере-

дані одному спеціалісту у Варшаві, загублені. 

Упродовж 1887-1888 рр. О.О. Браунер, за 

доручення тієї ж Управи, досліджував при-

бутковість плавень у гирлах Дніпра. У грудні 

1888 р. Олександро Олександровича Брауне-

ра було призначено неодмінним членом Ва-

ршавського Відділення Селянського Поземе-

льного Банку [9, c. 5]. 

Працюючи у Варшаві, О.О. Браунер не 

зраджував науці, а навпаки продовжував ви-

вчати хребетних (особливо птахів), молюсків 

та бабок півдня Російської імперії. Близько 

року він проводив свої дослідження під кері-

вництвом видатного орнітолога Владислава 

Казимировича Тачановського. 

Із 1893 р. по жовтень 1894 р. О.О. Браунер 

проживав у Сімферополі та перебував на 

посаді Голови Таврійського Віділення Се-

лянського Поземельного Банку. У цей період 

він почав досліджувати півострів Крим від 

Сівашу та надрукував статтю «Заметки о 

птицях Херсонской губернии». Слід зазначи-

ти, що матеріалами з рукопису цієї праці 

Олександра Олександровича Браунера кори-

стувався Михайло Олександрович Мензбір 

під час написання своєї книги «Птицы Рос-

сии». У жовтні 1894 р. Олександра Олексан-

дровича призначено Головою Херсонського 

Відділення Селянського Поземельного Бан-

ку. Перебуваючи на цій посаді він продов-

жив досліджувати фауну Херсонської губер-

нії. 

Слід зазначити, що О. О. Браунер друку-

вав свої дослідження досить рідко. Він вва-

жав, що спочатку необхідно досконало пере-

вірити всі факти, а вже потім ділитися свої-

ми дослідженнями із загалом. Так, напри-

клад, стаття про ховрахів, написана ще у 

1888 р. була надрукована лише у 1912 р., так 

як він тривалий час не міг перевірити одне 

припущення; стаття «кінь курганних погре-

бінь (Equus Goschkewitschi, mihi)» розпочата 

ще у 1897 р. була надрукована лише 1916 р. 

(16 років О.О. Браунер вивчав літературу про 

походження домашніх тварин та збирав ма-

теріали); про гадів та плазунів він міг би на-

друкувати ще у 1895 р., однак перевіряв дос-

товірність фактів аж до 1903 р.; матеріали 

про вівчарок вчений-аматор збирав з 1897 р., 

а статтю писав у 1915-1916 рр. 

У лютому 1901 р. О. О. Браунер переїз-

дить до Одеси та обіймає посаду директора 

Земського Банку Херсонської губернії. Пе-

ребуваючи поряд зі своєю alma mater він по-

чинає більше друкуватися та ще з більшим 

ентузіазмом проводити наукові дослідження. 

У період 1904-1914 рр. Олександр Олександ-

рович зумів об’єднати навколо себе зацікав-

лених вивченням живої природи студентів 

Новоросійського університету, з якими від 

проводив співбесіди, для яких влаштовував 

практику (в Криму, на Кавказі та інших регі-

онах), не передбачену навчальними програ-

мами дореволюційних університетів. Своїм 

вчителем О. О. Браунера вважають такі вчені 

як Георгій Андрійович Боровиков (ботанік, 

фізіолог і антом рослин), Африкан Микола-

йович Криштофович (вчений-геолог, палео-

ботанік, ботанік), Володимир Еммануїлович 

Мартино (зоолог), Іван Петрович Хоменко 

(палеонтолог), Олександр Миколайович Ки-

риченко (ентомолог), Володимир Геогрійо-

вич Ерделі (географ), Костянтин Андрійович 

Киселевич (іхтіолог) та ін. На приватній ква-

ртирі директора земельного банку вони 

отримали ті знання, що їх не могли дати їм їх 

університетські наставники [13]. 

У 1917 р. О. О. Браунер приймав активну 

участь в організації Комітету сільськогоспо-

дарських курсів при Товаристві сільського 
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господарства Південної Росії, на базі яких, за 

ініціативою професора Олександра Гнатови-

ча Набоких, було створено Одеський сільсь-

когосподарський інститут (ОСГІ). 

З січня 1918 р. Олександр Олександрович, 

ймовірно, суміщав роботу в банку та виклада-

цьку діяльність в ОСГІ. Викладаючи в ньому 

лекції із сільськогосподарської зоології, про 

домашніх тварин та їх розведення О. О. Брау-

нер був ще й головою правління інституту. Із 

встановленням в Одесі радянської влади банк 

було закрито тож О.О. Браунер повністю зану-

рився в наукову та викладацьку діяльність. З 

кінця 1919 р. він обіймає посаду декана зоо-

технічного факультету ОСГІ. У цей період 

його життя коло інтересів О.О. Браунера зосе-

редилося на сільськогосподарській зоології. 

Праці Олександра Олександровича з філогенії 

різних порід домашніх тварин у комплексі з 

працями Миколи Івановича Вавилова у цій 

галузі лягли в основу теорії центрів домести-

кації і породоутворення. Вперше у вітчизняній 

науці він поставив питання про міждисциплі-

нарну взаємодію археології і сільськогоспо-

дарської зоології. 

У 1920 р. О. О. Браунера обирають докто-

ром зоології honoris causa Одеського (Ново-

російського) університету. У 1920-ті роки 

вчений друкує значну кількість статей прис-

вячених походженню та розведенню домаш-

ніх тварин, а також видає підручники «Тва-

ринництво» та «Сільськогосподарська зооло-

гія». 7 липня 1924 р. О. О.Браунер був звіль-

нений з посади декана зоотехнічного факу-

льтету ОСГІ у зв’язку з його ліквідацією. 

Наступний рік він провів в Асканії-Нова де 

завідував зоологічними роботами заповідни-

ка, його науковою частиною та зоопарком 

[10, c. 1]. 

Із 15 грудня 1924 р. по 15 березня 1925 р. 

Олександр Олександрович читав на сільсь-

когосподарських курсах лекції про природу 

степу, історію сільського господарства Укра-

їни, основи розведення та породи домашніх 

тварин, про корисних та шкідливих тварин 

та птахів. До травня 1925 р. О. О. Браунер 

очолював також і наукову частину заповід-

ника Асканія-Нова. У червні 1925 р. вчений 

повертається до Одеського сільськогоспо-

дарського інституту де обіймає посаду про-

фесора та читає курси сільськогосподарської 

зоології, приватне тваринництво та розве-

дення домашніх тварин. Перебуваючи на 

посаді професора ОСГІ О. О. Браунер разом 

з тим безоплатно очолював Одеську крайову 

інспекцію з охорони природи та був призна-

чений спеціалістом з тваринництва на Оде-

ську крайову сільськогосподарську станцію 

(1925 р.). Завдяки цій своїй діяльності мав 

можливість виїжджати за місто з метою ви-

вчення природи краю, що дозволило йому 

обґрунтувати та домогтися створення нових 

заповідників на нижньому Дніпрі, багатьох 

пам’ятників природи, розробити проект оде-

ського зоопарку та багато іншого. Крім того, 

вчений приймав активну участь у становлен-

ні Всеукраїнського союзу мисливців та ри-

балок (ВУСМР) та вів курси мисливство-

знавства в Одеському губернському відділі 

ВУСМР [15]. 

У літку 1929 р. О.О.Браунера висунули в 

дійсні члени Всеукраїнської Академії наук. 

Однак, через своє дворянське походження 

потрапив до списку осіб, яких необхідно бу-

ло відвести з політичних мотивів. За резуль-

татами голосування академіком він не став. 

У 1930 р. О. О. Браунер був змушений звіль-

нитися з ОСГІ за власним бажанням через те, 

що під час своїх лекцій розповідав студентам 

про знаменитих орловських рисаків, виведе-

них експлуататором графом Олексієм Григо-

ровичем Орловим-Чесменським та підкрес-

лював заслуги поміщика Фрідріха Едуардо-

вича Фальц-Фейна у природоохоронній галузі. 

Наступним місцем роботи О. О.Браунера 

став Одеський інститут народної освіти, до 

якого він потрапив завдяки професору Дми-

тру Костянтиновичу Третьякову. Але звідси 

його звільнили через критику дій радянських 

робітників сільськогосподарської галузі о 

своєрідну думку щодо викладання біологіч-

них дисциплін. Так, О. О.Браунер пропону-

вав в університетах та вищих сільськогоспо-

дарських навчальних закладах запровадити 

курси із вивчення місцевої фауни, зоогеог-

рафії та охорони природи. 

Залишившись без роботи Олександр Оле-

ксандрович не опустив руки. На замовлення 

різних організацій він проводив зоологічні 

дослідження, описував заповідні території 

України та Молдавії, друкував книги, за що 

інколи отримував грошові винагороди. З 

1933 р. О. О. Браунер стає консультантом 

Інституту гібридизації та акліматизації тва-
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рин АН в Асканії-Нова, займається розве-

дення зубрів та коней Пржевальського. А з 

1935 по 1936 рр. обіймав посаду заступника 

директора з наукової частини в репродукторі 

сірої української худоби, а з серпня по лис-

топад 1936 р. – заступника завідувача зоопа-

рком [2; 10]. 

У 1938 р. разом із Михайлом Олександро-

вичем Заблоцьким О. О. Браунер потрапляє 

під «скорочення» та хворим змушений пове-

рнутися до Одеси де готує рукописи своїх 

наукових та художніх книг. Завдяки клопо-

танню друзів О. О. Браунеру призначено по 

життєву пенсію республіканського значення 

(300 рублів на місяць). 

19 травня 1939 р. на засіданні Вченої ради 

Московської сільськогосподарської академії 

ім. К. А. Тімірязєва за заслуги перед вітчиз-

няною наукою О. О. Браунеру присуджено 

ступінь доктора біологічних наук без захисту 

дисертації. Цього ж року вченого запросили 

до Одеського університету на посаду профе-

сора кафедри зоології та консультанта зооло-

гічного музею, а з 1941 р. призначили заві-

дувачем цього музею. На відміну від бага-

тьох своїх сучасників О. О. Браунера омину-

ла хвиля сталінських репресій. Помер Олек-

сандр Олександрович Браунер 5 травня 1941 р. 

Поховали видатного вченого на 2-му христи-

янському кладовищі Одеси. Зусиллями спів-

робітників Інституту зоології АН УРСР та 

Одеського державного університету у 1968 р. 

на могилі було встановлено пам’ятник з чор-

ного мармуру з написом: «От зоологов Ук-

раины и Молдавии» [16]. 

Ім’ям Олександра Олександровича Брау-

нера названо 15 видів та різновидів тварин – 

ссавців, комах, рептилій, та, навіть одна рос-

лина – Stipa Lessingiatia Brauneri Раczoski. 

О.О. Браунер автор більше ніж 200 праць з 

різних розділів зоології, тваринництва, охо-

рони природи, а також бібліографічних замі-

ток, рецензій. Частина наукової спадщини 

Олександра Браунера зберігається у фондах 

Херсонського краєзнавчого музею, близько 

30 наукових праць, визначників, статей з 

автографами знаходяться в меморіальному 

фонді Й.К. Пачоського. Його роботи затре-

бувані та актуальні і досі. 

Крім наукових статей і заміток, ним напи-

сано декілька художніх творів («Идилия в 

плавнях», «Бог простит», «Тирса» та ін.). 

Одні були видані ще за життя автора в літе-

ратурних збірниках «Степь», «Южные запи-

ски», в журналі «Школьные экскурсии и 

школьный музей», інші збереглися в рукопи-

сних варіантах в архівах ученого. Впродовж 

багатьох років він був членом напівлегальної 

організації херсонських українофілів «Гро-

мада». 

Після Олександра Олександровича зали-

шились великі колекції – близько 1500 ту-

шок, 100 черепів та скелетів ссавців, 200 ту-

шок птахів, 1400 заспиртованих риб та 5000 

рептилій та амфібій. Колекції О.О. Браунера 

зберігаються в Національному науково-

природничому музеї НАН України м. Київ 

(813 екземплярів амфібій, 1187 екземплярів 

ящірок, 488 екземплярів змій та 1289 екзем-

плярів ссавців), в Музеї природи Харківсько-

го національного університету (416 черепів 

ссавців та не розібрана колекція остеологіч-

ного матеріалу, зібраного О.О. Браунером 

під час археологічних розкопок), в Одесько-

му національному аграрному університеті 

(102 тушки птахів), природничому відділі 

Херсонського краєзнавчого музею. У Зооло-

гічному музеї при Одеському університеті 

діє постійна виставка-експозиція матеріалів, 

присвячених життю та діяльності вченого, а 

також створений музейний фонд його імені. 

Таким чином, життя та діяльність Олекса-

ндра Олександровича Браунера до сьогодні 

залишаються маловивченими. Отже, перед 

вітчизняними ученими стоїть завдання про-

ведення комплексного дослідження і напи-

сання фундаментальної праці присвяченої 

видному діячу. Серед актуальних напрямків 

подальших розвідок слід виділити: допов-

нення біографії О.О. Браунера новими фак-

тами; визначення кола зв’язків діяча (з ким 

жив, працював, товаришував тощо); пошук 

та опрацювання архівних джерел (зокрема 

особового архіву О.О. Браунера, що зберіга-

ється в зоологічному музеї Одеського націо-

нального університету ім. І.І. Мечнікова); 

історіографічний аналіз наукового спадку 

вченого; дослідження епістолярної спадщи-

ни; діяльність О.О. Браунера як письменни-

ка-натураліста, земського статиста, фінанси-

ста, археолога тощо. 

Отже, Олександр Олександрович Браунер 

був помітною фігурою свого часу. Він реалі-

зувався як талановитий природознавець, ці-
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кавий викладач, професійний статист, фінан-

сист, археолог-аматор, письменник-натураліст 

і охоронець природи. Ім’я О.О. Браунера 

добре відоме як в Україні так і за її межами. 

Життя та діяльність О.О. Браунера є части-

ною вітчизняної історії другої половини ХІХ 

– першої половини ХХ ст., тож можуть знач-

но її доповнити, а тому потребують подаль-

шого всебічного вивчення і оцінки. 
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OLEKSANDR BRAUNER (1857–1941): BIOGRAPHY AND SCIENTIFIC WORK REVIEW 

 

The research of the role of Oleksandr Brauner in the development of the biological science in the end of the XIX th – 

the first half of the XX th centuries is of current concern. It is caused by the absence of a special systematic research of 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%98%D0%B7%D0%B2.%20%D0%9C%D1%83%D0%B7.%20%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%90.%20%D0%90.%20%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%80:+%D0%91i%D0%B1%D0%BBi%D0%BE%D0%B3%D1%80.+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80i%D0%B0%D0%BB%D0%B8+/%D0%A1%D0%BA%D0%BB.+%D0%92.+%D0%9C.+%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9B.+%D0%9F.,+%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0;+%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87.+%D1%80%D0%B5%D0%B4.+I.+I.+%D0%9F%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.+%D0%92%D1%87%D0%B5%D0%BDi+%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B8.+%E2%80%93+%D0%92%D0%B8%D0%BF.+I.+%E2%80%93+%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0,+1957.+%E2%80%93+30+%D1%81.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjSpKORsrvKAhWD9HIKHSLbCFoQBQgYKAA
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%80:+%D0%91i%D0%B1%D0%BBi%D0%BE%D0%B3%D1%80.+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80i%D0%B0%D0%BB%D0%B8+/%D0%A1%D0%BA%D0%BB.+%D0%92.+%D0%9C.+%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9B.+%D0%9F.,+%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0;+%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87.+%D1%80%D0%B5%D0%B4.+I.+I.+%D0%9F%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.+%D0%92%D1%87%D0%B5%D0%BDi+%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B8.+%E2%80%93+%D0%92%D0%B8%D0%BF.+I.+%E2%80%93+%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0,+1957.+%E2%80%93+30+%D1%81.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjSpKORsrvKAhWD9HIKHSLbCFoQBQgYKAA
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his social life, research, scientific, organizational and pedagogical heritage in the history of the national natural study. 

It is necessary to develop a maximum objective and complete scientific biography of the scientist, a comprehensive 

study of his creative input. Today the works of the scientist are of high priority and scientific value. They have become 

very significant because the modern scientists try to develop the complete history of the development of the national 

science and history as a whole with joint efforts. 

On the grounds of the predecessors the biographic data of Oleksandr Brauner, the statistician, the financier, the 

writer, the natural scientist, the educator, the publicist, the indefatigable nature researcher of the Northern Black Sea 

region were systematized. It is defined that in spite of an active scientific and social activity of Oleksandr Bauner the 

value of his heritage hasn’t been set upon yet. The directions of the further research of his life and work are outlined. 

They include the supplementation of his biography, determination of the personal and professional relations, carrying 

out the historiographical analysis of the scientist’s works, study of his publicistic activity, study of the epistolary 

heritage, etc. 

Key words: O. Brauner, nature study, zoogeography, statistics, Odessa, Kherson, Askania-Nova, Warsaw. 
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ДОКУМЕНТИ АРХІВУ ОУН У КИЄВІ ПРО УКРАЇНСЬКУ 
ЕМІГРАЦІЮ В НІМЕЧЧИНІ В 1920-1945 рр. 

 

 

В Архіві ОУН у Києві зберігаються документи єдиної ОУН до 1940 р., а після розколу 
організації – документи ОУН під проводом Андрія Мельника. 

В міжвоєнний період було створено відділ ОУН в Німеччині, який очолював Ріко Ярий 
(Карпат), в Берліні працювала Націоналістична пресова служба на чолі з Орестом Че-
меринським (Ярослав Оршан). Активну участь брали українські націоналісти і в засну-
ванні та роботі Українського національного об’єднання (УНО) в Німеччині, вони факти-
чно складали керівництво УНО і редакцію пресового органу УНО «Українського Вісника». 

Документи архіву, що містять інформацію про тогочасну українську громаду в Німе-
ччині, мають безпосереднє відношення до Організації українських націоналістів. Переду-
сім, це листування чільних діячів ОУН, в якому обговорювалися ті чи інші аспекти украї-
нського життя в міжвоєнній Німеччині, ставлення ОУН до різних українських політичних 
партій та організацій, що діяли на цьому терені, проблеми діяльності осередків ОУН в 
Німеччині. Німеччина посідала важливе місце в діяльності Голови Проводу українських 
націоналістів Євгена Коновальця, який протягом 7 років (1923 -1930) жив в Берліні. В 
цьому місті він проводив зустрічі з українськими та закордонними державними і полі-
тичними діячами, в 1933 р. в Берліні була скликана Конференція ОУН з представниками 
Крайової екзекутиви ОУН на західноукраїнських землях. 

Крім інформації з історії ОУН в цих документах містяться згадки про відомих україн-
ських державних, військових і політичних діячів, про культурні події з життя української 
емігрантської громади в Німеччині, релігійне життя, про матеріально-побутові умови. 

Ключові слова: архів, документи, еміграція, Організація українських націоналістів, 
Німеччина, Українське національне об’єднання в Німеччині, Євген Коновалець, Ріко Ярий, 
Михайло Селешко. 

 

 

Архів Організації українських націоналіс-

тів було перевезено до Києва з Канади в се-

редині 1990-х років (детальніше про архів 

див. [23]). Знаходиться він при Бібліотеці  

ім. Олега Ольжича, якою опікується Фунда-

ція ім. О. Ольжича. Документи з Архіву ОУН 

у Києві вже раніше публікувалися. З метою 

публікації цих документів за сприяння Фунда-

ції ім. О. Ольжича у видавництві ім. О. Теліги 

була запланована серія збірників документів 

«Документи і матеріали з історії ОУН». В цій 

серії планувалося видати 20 томів, але з різних 

причин світ побачили лише 5 книг [5-9]. Крім 

того в тому ж видавництві публікувалися й 

інші збірники документів, які вміщували мате-

ріали з Архіву ОУН [2]. Публікувалися доку-

менти архіву і в наукових статтях, де також 

подавалися матеріали і стосовно української 

еміграції в Німеччині [3; 4; 24]. 

Документи архіву, що містять інформацію 

про тогочасну українську громаду в Німеч-

чині, мають безпосереднє відношення до 

Організації українських націоналістів. Пере-

дусім, це листування чільних діячів ОУН, в 

якому обговорювалися ті чи інші аспекти 

українського життя в міжвоєнній Німеччині, 

ставлення ОУН до різних українських полі-

тичних партій та організацій, що діяли на 

цьому терені, проблеми діяльності осередків 

ОУН в Німеччині. В роки Другої світової 

війни було написано також низку меморан-

думів Андрія Мельника з українського пи-

тання до керівників нацистської Німеччини, 

матеріали про арешти українських націона-

лістів, списки українських діячів в німецьких 

тюрмах та концтаборах. 

Створення Організації українських націо-

налістів, як відомо, було проголошено на І 
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Великому Зборі ОУН в січні-лютому 1929 р. 

Тому міжвоєнний період представлений в 

архіві головним чином документами 1930-х 

років, хоча також є і певна кількість докуме-

нтів датованих 1920-ми роками. Зокрема в 

фонді Євгена Коновальця зберігається час-

тина його тогочасного листування. Найдав-

ніший лист з цієї збірки – лист до Андрія 

Мельника від 31 грудня 1919 р. А найдавні-

ший документ, який пов’язаний з Німеччи-

ною – це лист Євгена Коновальця до того ж 

Андрія Мельника з Берліна від 6 липня 1920 р. 

Євген Коновалець на початку 1920-х рр. кі-

лька разів приїздив до Берліна, а згодом про-

тягом тривалого часу (у 1923–1930 роках) 

жив в цьому місті, більшість написаних ним 

в ці роки листів мають позначку «Берлін». 

Згадуваний вже лист до А.Мельником від 6 

липня 1920 р. був написаний по приїзді до 

тогочасної столиці Німеччини: «Приїхав я до 

Берліна зовсім щасливо. Вчора знайомився з 

обстановкою, балакав з людьми. Мав довгу 

конференцію з Послом

, а тільки сьогодня 

ранком був у Мартоса… Тут в Берліні дуже 

скучно і хотів би чим скорше видістатись» 

[16, арк. 60, 61]. (При цитуванні збережено 

написання слів відповідно до оригіналу). 

В листуванні Євгена Коновальця з Дмит-

ром Андрієвським також є листи полковника 

Коновальця писані ним з Берліна. Один з цих 

листів від 3 червня 1927 р. написано на по-

штовій картці завдяки чому ми можемо діз-

натися адресу за якою Коновалець мешкав 

на той час в Берліні: «Berlin, Grunewald, 

Hohenzollerndamm 116». А лист від 31 липня 

1927 р. написаний на бланку: «Союз україн-

ських старшин у Німеччині. Vereinigung 

Ukrainischer Offiziere in Deutschland e.V.» [7, 

с. 35, 45]. 

В листі від 20 червня 1928 р. Євген Коно-

валець повідомляє Дмитра Андрієвського про 

таке: «Саме перед кількома днями одержав я 

від пана Дмитра Палієва (редактора «Нового 

часу») вістку, що 29 серпня б[іжучого] р[оку] 

приїдуть в Берлін майже всі посли, члени 

лівого крила УНДО (10 осіб), які визнають 

Провід Українських Націоналістів і хочуть з 

ним увійти в тісну співпрацю. Палієв пропо-

нує тому, аби на цей час приїхали в Берлін 

                                                           
 Йдеться про Миколу Порша. 

члени Проводу, а зокрема, Ви і пан Сцібор-

ський в ціли взаємного познайомлення і поі-

нформування про завдання Проводу… При 

цій нагоді хочемо ми улаштувати теж Свято 

перенесення домовини бл[аженого] п[ана] 

полк[овника] Вітовського до новозбудовано-

го гробівця» [7, с. 94]. Колишній командувач 

збройних сил ЗУНР полковник УГА Дмитро 

Вітовський загинув в 1919 р. в авіакатастро-

фі коли повертався з мирної конференції в 

Парижі й був похований в Берліні. В листі 

від 14 серпня того ж року Коновалець пише 

Андрієвському: «Тільки в четвер вернув на-

зад в Берлін… 25 серпня о годині пополудні 

відбудеться свято перенесення домовини 

бл[аженого] п[ана] пол[ковника] Вітовського 

з провізоричної гробниці до власного гробу. 

Свято носитиме чисто український характер. 

Коли б Ви хотіли з цеї нагоди від імені Про-

воду виголосити промову, то прошу мене 

про це повідомити» [7, с. 104]. 

В тому ж листі йдеться і про плановану зу-

стріч з українськими послами до польського 

сейму. В серпні 1928 року в Берліні мав від-

бутися конгрес Міжпарляментарної Унії, в 

якому планували взяти участь представники 

Української Парляментарної Репрезентації із 

західноукраїнських земель. Коновалець писав 

про це: «Відомий Вам вже зїзд з послами таки 

відбудеться. Посли приїздять 23 серпня ран-

ком, однак будуть мати в перших днях бага-

то праці на засіданнях Інтерпарляментарної 

Унії. По всякій правдоподібности спільна 

наша з ними конференція відбудеться 25 або 

26 серпня» [7, с. 103]. В книзі «Євген Коно-

валець та його доба» опубліковано фото уча-

сників зустрічі українських послів з україн-

ськими діячами на еміграції. На цьому фото 

разом з послами Дмитром Паліївим, Остапом 

Луцьким, Олександром Вислоцьким, Анті-

ном Максимовичем також присутні Євген 

Коновалець з Дмитром Андрієвським і про-

фесор Зенон Кузеля [10, с. 633]. 

В Берліні також написані листи Євгена 

Коновальця до Макара Кушніра (Богуша), 

який жив тоді у Відні. Ці листи датовані 

1929-м роком. Один з цих листів є автогра-

фом, решта друковані на машинці. Зберігся 

також фрагмент конверта одного з листів з 

адресою Макара Кушніра у Відні та Євгена 

Коновальця в Берліні (адреса подається та ж 
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сама, що й в листах до Дмитра Андрієвсько-

го). Оскільки І-й конгрес ОУН відбувся у 

Відні то Євген Коновалець просив Макара 

Кушніра посприяти у вирішенні організацій-

них питань. В листі від 21 січня 1929 р. пол-

ковник Коновалець пише наступне: «Рівнож 

в четвер або в пятницю зайде до Вас в[исоко] 

п[оважаний] сот[ник] Ярий і буде просити 

Вас о Вашу пораду відносно приміщення 

учасників конгресу. Прошу Вас пійти йому 

на зустріч» [17, арк. 3]. 

Сотник Ріко Ярий був членом Проводу 

українських націоналістів (ПУН) і одночасно 

очолював Відділ ОУН в Німеччині. В Архіві 

ОУН зберігаються кілька його листів. 

В листуванні Євгена Коновальця можна 

натрапити на інформацію й про інших відо-

мих українських діячів в Німеччині, напри-

клад, про Володимира Панченка-Юревича. 

На жаль сьогодні про цю людину відомо не 

так вже й багато. В Архіві немає документів, 

які б з’ясували чи був В. Панченко-Юревич 

членом ОУН, але в повоєнних виданнях 

ОУН його називають членом ОУН. В україн-

ській громаді Берліна це була особа шанова-

на, до думки якої прислухалися і яка мала 

вплив на студентську молодь зокрема. Дуже 

яскраво написав про нього відомий україн-

ський громадський діяч, історик і член ПУН 

Богдан Кентржинський, документи якого та-

кож зберігаються в Архіві ОУН. Кентржин-

ський познайомився з Панченко-Юревичем в 

Берліні будучи 20-літнім студентом. Ось як 

він згадував про це: «З Володимиром Панче-

нком-Юревичем лучила мене в тому часі 

понад півторарічна приязнь, яка встигла прой-

ти різні стадії вершин і низин, не виключаю-

чи також не раз гострих конфліктів. Але без 

огляду на той процес і його стадії одна річ 

для мене сьогодні незаперечна: я був під впли-

вом тієї небуденної індивідуальности, свідомо 

й підсвідомо перебираючи від неї багато річей, 

які видавались мені гідними наслідування. 

Після професора Романа Смаль-Стоцького, 

якого незабутня особиста доброзичливість 

супроти мене за моїх варшавських студентсь-

ких років залишила на мені назавжди незатерті 

сліди, була це в тому часі друга українська 

особистість, якої інтелект і европейський роз-

мах мене цілковито полонили» [25, с. 452]. 

Володимир Панченко-Юревич (1907–1942) 

жив в Німеччині з 1925 р. За фахом він був 

інженером-хіміком, але багато працював в 

українській пресі Німеччини. Він був редак-

тором газети «Український вісник», органу 

Українського національного об’єднання в 

Німеччині. Співпрацював також й з іншими 

часописами, такими як «Новий час», «Мета», 

«Вісник» Дмитра Донцова. Його статті на 

українські теми публікували німецькі видан-

ня. Володимир Панченко-Юревич був засно-

вником і генеральним секретарем Комітету 

закордонних студентів у Берліні. За спогада-

ми референта зовнішніх справ ПУН Дмитра 

Андрієвського Володимир Панченко-Юревич 

працював в референтурі зовнішніх справ 

ПУН і був головним автором меморандуму 

про національно-державні позиції ОУН, пере-

дані керівництву Німеччини 14 квітня 1941 р. 

[1, с. 156, 157]. 

В листах Євгена Коновальця до Дмитра 

Андрієвського за 1933 р. можна простежити 

як Голова ПУН залучав Володимира Панче-

нка-Юревича до роботи на користь організа-

ції. В листі від 23 березня 1933 р. Євген Ко-

новалець пише: «Нав’язуючи до тих інфор-

мацій, які я Вам під час мого побуту передав 

устно, сьогодня пересилаю Вам цілу перепи-

ску пана Юревича з нами. З неї до певної 

міри зможете вже зорієнтуватися про дану 

людину. Відносно його останного листа до 

мене, в якому він дякує за прийняття його до 

організації, то розуміється треба то пояснити 

якимсь непорозумінням. Мабудь Селешко 

щось не зовсім ясно йому написав. Той лист 

одначе тим більше каже нам ту цілу справу 

глибше розглянути і її остаточно вирішити. 

З уваги на те прошу Вас дуже по змозі як-

найскорше на неділю поїхати до Дортмунду і 

з паном Юревичем особисто зустрінутися. 

Найкраще для мене було би, коли би Ви таку 

поїздку могли зробити на слідуючу неділю – 

2 квітня. Саме в той час я буду в Берліні і Ви 

ще з Дортмунду могли би мені переслати до 

Берліна Ваші вражіння зі зустрічі з паном 

Ю. Коли би вони були додатні, тоді я би йо-

го викликав до Берліна і там на місці всі 

справи остаточно оформив. Думаю, що тої 

нагоди нам не слід прогайнувати. 

В балачці з ним треба, на мою думку, в 

першу чергу старатися пізнати його як лю-

дину, його характер і взагалі його душу. Піс-

ля того треба Вам ствердити його інтеліген-

цію, врешті збагнути, чи він думає вертати 
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на Україну

, чи залишитися на еміграції, та 

чи і в якому напрямку ми могли би його ви-

користати. Кошти поїздки до Дортмунду я 

Вам розуміється поверну. 
Прошу Вас дальше негайно мені відповіс-

ти, чи зможете на слідуючу неділю виїхати» 
[7, с. 356]. 

В листі від 27 березня 1933 р. до Дмитра 
Андрієвського Євген Коновалець знову на-
гадує про своє прохання поїхати до Дорт-
мунду для розмови з Володимиром Панчен-
ком-Юревичем. На жаль в Архіві ОУН немає 
листа Дмитра Андрієвського до Євгена Ко-
новальця, в якому він би розповідав про 
свою поїздку до Дортмунду, але про те, що 
ця поїздка відбулася можна зробити висно-
вок з листа Євгена Коновальця до Дмитра 
Андрієвського від 23 квітня 1933 р.: «5) З 
перебігу Вашого побачення з Юревичем я 
вдоволений. Після простудіювання його вже 
буде Вашим ділом дальше з ним піддержува-
ти зв’язок і так повести справу, щоби він був 
корисний для Організації. Прошу Вас тому 
намітити йому кілька завдань та доручити 
йому їх виконання. Взагалі справа зв’язку з 
ним належатиме до Вас і до того часу, доки 
ми не зорієнтуємося, в якому саме напрямку 
його треба би використати, не можемо сфо-
рмулювати його становище в нашій органі-
заційній схемі» [7, с.362]. З подальших лис-
тів Євгена Коновальця до Дмитра Андрієв-
ського можна зробити висновок, що Воло-
димира Панченка-Юревича залучили до дія-
льності в галузі міжнародної пропаганди 
української справи, яку вела ОУН. Імовірно 
таке рішення обумовило знання мов та жур-
налістський досвід В. Панченка-Юревича. 

Ще одним відомим діячем ОУН, який в 
1930 рр. мешкав у Берліні, був Сидір Чучман. 
Він був одною з помітних постатей українсь-
кої емігрантської спільноти в Німеччині. З ним 
також листувався Євген Коновалець й фраг-
мент цього листування зберігається в Архіві 
ОУН. Сидір Чучман протягом тривалого часу 
жив в Берліні, був скарбником фінансової ре-
ферентури ПУН (псевдо Степняк). В Архіві 
ОУН зберігається листування Сидора Чучмана 
з Євгеном Коновальцем за період від липня 
1936 до грудня 1937 рр. Вказане листування 

                                                           
 Володимир Панченко-Юревич був людиною молодою за 

віком і не міг брати участі в українській революції 1918-

1920 рр. За однією з версій на захід він приїхав в середині 

1920-х років на навчання. 

нараховує 86 документів. Походить воно оче-
видно з канцелярії Голови ПУН бо листи Чуч-
мана – це оригінали автографи, а листи Коно-
вальця – це теж автографи, але чорнові копії 
написані через копірку. На першій сторінці 
вгорі рукою Коновальця написано «Ст.» або 
«Степняк», тобто давалася вказівка секретарю 
кому переслати листа. Листування це стосу-
ється суто організаційних питань, головним 
чином фінансування діяльності організації. 
Стосовно членів організації вживаються тільки 
псевдоніми, а часто навіть тільки перші літери 
псевдонімів, а сама організація називається 
«фірмою». Так само закодовані географічні 
назви та установи. Наприклад, Німеччину на-
зивають «Шепкою» (Шеп – псевдонім Ріка 
Ярого), Австрія позначена як «країна Дашка» 
(Дашкевич – псевдонім полковника Романа 
Сушка, який постійно жив у Відні). Стосовно 
не членів ОУН вживаються справжні прізви-
ща. З цього листування можна отримати деяку 
інформації про діяльність ОУН в Німеччині, 
зокрема про Націоналістичну пресову службу 
(НПС). В листі Чучмана до Коновальця від  
11 листопада 1937 р. виясняються засади дія-
льності НПС та її взаємодію з націоналістич-
ними виданнями та іншими пресовими орга-
нами, близькими до ОУН [18, арк. 286, 286 зв.]. 

Відомою особою серед українців Берліна в 
1930-х роках був також і Михайло Селешко. В 
Архіві ОУН у Києві зберігаються його доку-
менти, зокрема дві автобіографії, листування, 
серед якого листування з відомим українським 
літератором Леонідом Мосендзем (див. [26]) 
та багато інших цікавих матеріалів. Ще один 
відомий український письменник Улас Самчук 
згадуючи про одну з поїздок до Берліна вес-
ною 1941 р. писав: «Вечеря в ресторані насу-
проти кафе «Ам-Цо» у товаристві редактора 
газети «Український вісник» Панченка-
Юревича, який бував також у мене в Празі, 
мого старого знайомого і приятеля Ярослава 
Барановського, колишнього президента Цент-
рального союзу українського студентства і 
довголітнього діяча ОУН, який тепер прибув з 
Відня, мого довголітнього сусіди з Праги і 
невтомного працівника всіх студентських і 
політичних організацій Костя Мельника, сот-
ника Богдана Гнатевича, а з старих берлінців – 
знаного, незмінного секретаря чисельних оу-
нівських організацій Миколу Селешка.» [22,  
с. 18]. Насправді Селешка звали Михайлом. 

Цікаву характеристику Михайлові Селеш-
ку дав Володимир Маруняк, який теж брав 
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активну участь в житті української громади 
Берліна, зокрема був редактором «Українсь-
кого вісника» в 1941-1945 рр. Маруняк нази-
вав Селешка «незрівняний «мікі-мавс» «і 
описував його як «відданого справі, завжди 
веселого й оптимістичного працівника, що – 
як ми жартували – писав листи на чотирьох 
машинках одночасно і караваною верблюдів 
тягнув усю канцелярщину…» [19, с. 323]. 
Михайло Селешко свого часу був секретарем 
Євгена Коновальця, згодом очолював канце-
лярію Голови ПУН. Саме завдяки його зусил-
лям вдалося зберегти частину архіву Голови 
ПУН, яка є, якщо так можна сказати, найцін-
нішою збіркою серед матеріалів Архіву ОУН. 

В Архіві ОУН у Києві зберігається що-
денник Михайла Селешка, що охоплює події 
від жовтня 1930 р. до листопада 1931 р. В 
цьому щоденнику міститься різна інформа-
ція стосовно життя і побуту українців в Ні-
меччині, про суперництво поміж українсь-
кими партіями за вплив на українських еміг-
рантів, інформація про відділи ОУН в інших 
країнах Європи та про діяльність ОУН в 
сфері міжнародної політики. Цікавою є та-
кож оцінка Селешка ситуації в самій Німеч-
чині очима українського емігранта. Так про 
ситуацію в економіці країни він зазначає: 
«13.7.31. Положення в Берліні погане. Банки 
не видержують наступу публики. Якось все 
поденервоване. Чи не початок краху, який 
вже від нині заповідається?» [6, с. 41]. 

Українські емігранти в Німеччині в своїй 
переважній більшості жили бідно, відчували 
велику матеріальну скруту. Нестатки – це 
була практично загальна біда, ця тема буква-
льно пронизує весь щоденник. Один показо-
вий епізод описав Селешко в запису від  
29 жовтня 1930 р.: «…Вечором був в Воло-
щака. Він подарував мені зимовий плащ, бо 
вже почало зимніти, а в мене нема плаща. 
Прикро це ходити в чужих плащах, але вже 
така доля судилась мабуть мені. Плащ, який 
подарував о.Вергун перед кількома роками, 
вже доходив до абсурду, що й показатись в 
йому не можна нікуди. Цей плащ в Студент-
ському Домі в Адлірсгофі викликав сенсацію 
і звичайне прохання позичити грошей, бо 
народ думав, що плащ куплений і що в мене 
гроші завелися. Звичайно нічого ніхто не 
дістав, бо копійки в кишені я не мав» [6, с. 16]. 

Важке матеріальне становище було при-
чиною того, що українських емігрантів в 
Німеччині було не так вже й багато порів-

нюючи з іншими країнами Європи та Аме-
рики. Ось як це пояснював один з керівників 
Українського національного об’єднання (УНО) 
в Німеччині Юрій Коваленко: «Після упадку 
визвольних змагань 1917–20 рр. в Німеччині 
затрималось небагато українських еміґран-
тів, бо Німеччина засадничо не бажала мати 
у себе української еміґрації, не сприяючи їй 
нічим в улаштуванні життя. З другого боку 
сама Німеччина, програвши 1-шу світову вій-
ну, перебувала у великих матеріяльних кло-
потах й українська заробітчанська еміґрація з 
рідних земель виїздила переважно до Франції 
або до Америки» [15, с. 51]. Невелика порів-
няно кількість українських емігрантів обумо-
влювала й те, що кількість членів в українсь-
ких організаціях в Німеччині до початку Дру-
гої світової війни була теж не дуже великою. 
Те саме УНО в Німеччині в 1938 р. нарахову-
вало не більше 200 чоловік [15, с. 51]. 

Головними суперниками ОУН за впливи 
на українське емігрантське середовище в Ні-
меччини були гетьманці. Про стосунки з лю-
дьми з табору гетьманців теж часто йдеться 
на сторінках щоденника Михайла Селешка: 
«26.4.31. …В Берліні вся боротьба йде проти 
Ярого особисто. Його хотять позбутися гет-
манці, бо нема в них чоловіка, що зумів би 
Ярого поставити на лопатки. Вони пробують 
використати спір Ярий – Чучман для цього, 
але тимчасово воно не вдається. Треба було б 
відтягнути від гетманців Вергуна, а це можна 
осягнути лише через «Зарево»» [6, с. 37]. Ін-
формацію про гетьманців можна знайти прак-
тично на кожній сторінці щоденника. 

В записі за 26 лютого 1931 р. Михайло 
Селешко зазначає що Олекса Бойків, який 
був на той час секретарем Євгена Коноваль-
ця в Швейцарії, змушений був виїхати з кра-
їни на домагання швейцарських властей і 
Селешкові запропонували на якийсь час при-
їхати до Швейцарії й виконувати обов’язки 
секретаря полковника Коновальця. Таким 
чином, Михайлові Селешку довелося часто 
спілкуватися з Євгеном Коновальцем в цей 
час. Зміст деяких таких розмов теж знайшов 
відображення на сторінках щоденника. Осо-
бливо цікавим нам видається запис від  
21 березня 1931 р.: «…Полковник розказав 
мені, що в Німеччині положення для нас гі-
ршає, бо большевики домагаються ліквідації 
орґанізації. Тож тепер ведеться переписка 

про те, чи не вислати б в Москву Карпата

 на 
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переговори з большевиками. Большевики 
пруть конечно через німців, щоб організація 
виступила активно проти Польщі за їх під-
могою. Але здається зі справи нічого не  
буде, бо з большевиками нам не можна 
в’язатись з прінціпових зглядів» [6, с. 33]. 

Михайло Селешко протягом кількох років 

працював на посаді генерального секретаря 

Українського національного об’єднання в 

Німеччині, яке було засноване в 1933 р., а з 

1937 р. його очолював підполковник «си-

ньожупанник», бувший командир 2-го куре-

ня 7-го Синьожупанного полку Тиміш Оме-

льченко. В Архіві ОУН у Києві зберігається 

автобіографія Тимоша Омельченка, написана 

ним 1940-го року. Це дуже цікавий документ 

з промовистою назвою «Здоровий дух у здо-

ровому тілі» [13]. Тиміш Омельченко наро-

дився на Полтавщині і ще з часів навчання у 

1-й Тифліській чоловічій гімназії почав ак-

тивно займатися спортом, зокрема греко-

римською боротьбою (дужанням). Він брав 

участь у першій Київській спортивній олім-

піаді 1913 року. На еміграції йому довелося 

заробляти собі на хліб важкою працею на 

вугільних копальнях, працював в торгівлі, 

виступав як професійний спортсмен. Остан-

ній раз Тиміш Омельченко взяв участь у зма-

ганнях професійних борців в Ганновері вліт-

ку 1937 р. у віці 42-х років. 

В Архіві ОУН у Києві також зберігається 

Статут УНО в Німеччині, протоколи кількох 

засідань. Нижче подаються тексти деяких з 

них. Тексти публікуються без скорочень у 

повній відповідності до оригіналів. Збереже-

но орфографію оригіналу. 

 

Документ 1. 

Протокол надзвичайних загальних зборів УНО в Німеччині 

від 12 травня 1940 р. 
 

Протокол 

Надзвичайних Загальних Зборів УНО в Берліні, які відбулися дня 12. 5. 1940 р. в салі «Тірґартенгоф». 

1. Збори були скликані на год[ину] 9-ту. Тому, що в тому часі не було передбаченої статутом кількости чле-

нів (§ 14) Збори розпочалися о год. 10-тій, згідно з § 15 статуту. Збори відкрив Голова Об’єднання 

п[ід]полк[овник] Т. Омельченко і ствердив, що на салі є присутніх 253 особи, які заступають 2. 780 голосів. 

Голова просить, щоби Збори затвердили мандату комісію, в склад якої входить: д[окто]р Герасименко, 

інж[енер] Прокопович і п[а]ні Луціва. Збори затвердили Мандатну Комісію одноголосно. Голова просить далі, 

щоб Збори відбулися здисципліновано, а дискусія щоб була річева. 

2. На предсідника Зборів пропонує п. Сендзік п. пполк. Т. Омельченка, п. Терескун о[отця] прал[ата] Куни-

цького, а п. Дорошенко ред[актора] Яніва. О. прал. Куницький і п. ред. Янів резиґнують так, що предсідником 

Зборів вибрано одноголосно, через аклямацію п. пполк. Т. Омельченка. Голова дякує за вибір і покликує на 

секретарів п. Данилюка і п. Луціва. 

3. П. секретар Данилюк відчитує порядок Зборів: 

1. Відкриття Зборів 

2. Вибір Президії Зборів 

3. Затвердження протоколу попередніх Загальних Зборів 

4. Звіт з діяльнсти Управи УНО 

5. Зміна статуту УНО: § 2 і § 8, переведення нової нумерації §§ статуту та розділ VI відступу статуту VI і VII 

6. Напрямні діяльности УНО 

7. Різне 

8. Закриття Зборів 

Дальше п. Данилюк відчитав протокол з попередніх Загальних Зборів з дня 14. І. 40 р., який Збори прийняли 

без поправок одноголосно. 

Предсідник Зборів відчитав привіти, що наспіли на Збори: зі Сосновець від п. Шевченка і від о. Протопрес-

вітера Пащевського. 

4. Звіти з діяльности Управи розпочав орґанізаційний референт п. ред. Кравців (гляди прилога ч. І). 

По орґанізаційному звіті Предсідник Зборів зазначив, що обговорення звітів відбудеться на кінці, по виго-

лошенню всіх звітів. 

Касовий звіт подав касієр п. ред. В. М. Янів (гляди прилога 2). 

Звіт правно-соціальної референтури подав п. пор[учник] Дорожинський. В звіті свойому зазначив, що до 

нього належить передовсім приміщення членів на відповідну працю. Справа та одначе не є легка і натрапляє на 

великі труднощі, головно через систему праці в Німеччині. Працю уділяє Уряд Праці і без його згоди і згоди 

працедавця не можна праці ні покинути, ні змінити. В самому Берліні справа представляється краще, на прові-

нції гірше. Найгірша доля є тих, що працюють при сільському господарстві, але на разі нічого тут змінити не 

можна, бо є загострені приписи. Взиває представників з провінції, щоби вони старалися заопікуватися тими 

молодими людьми, що в їх околиці находяться на сільській праці. 
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Звіт прийнято оплесками, що свідчить про велику пекучість справи. 
Звіт секретаря УНО подав п. інж. Селешко. Від 14. І. прийшло до УНО 2. 350 листів і стільки приблизно ві-

дійшло. В тому числі багато листів німецьких. Наплив листів в останньому часі такий великий, що нема мож-
ности на всі відповісти. Великою перешкодою є ще й те, що люди не пишуть коротко. Теми листів: орґанізацій-
ні справи, справи праці, книжок, виїзду з таборів, військового вишколу. Дещо з того можна полагодити, на де-
що неможливо дати відповідь. Справи, з якими звертався він до німецьких урядів на 90 відсотків полагоджено 
позитивно. Приходить теж багато скарг від сільськогосподарських робітників, але звичайно годі їм помогти. 

Голова підсумовує звіти і зазначує, що Управа розуміє свій обов’язок супроти українців, зокрема членів 
УНО, але просить не забувати, що ми живемо у чужих, де не все дасться провести так, як нам треба. В одних 
осередках трактують українців добре, в других зле, бо нема вказівок з гори. Недавно подав Голова меморандум 
до Уряду, щоби українців трактували краще. Звичайно там, де українці від початку зорґанізовано взялися до 
праці, трактують їх добре. Поведінка самих українців в багатьох випадках багато значить. Голови філії і Гуртків 
особисто відповідають за гідну поведінку українців в їх осередках. Сама Головна Управа не зможе нічого зро-
бити, як її не підіпруть усі Управи Філій та Гуртків і кожний член зокрема. Час перебування на еміґрації кож-
ний мусить використати на науку, на набрання досвіду в кожній ділянці, щоби пізніше досвід той примінити на 
українських землях, в майбутній Українській Державі, де кожний займе місце, що буде відповідати його здіб-
ностям і знанню. Треба працювати без амбіції, без тертя, бо так скорше дійдемо до мети. Промову п. Предсід-
ника нагородили присутні рясними оплесками. 

П[ан] Предсідник відчитує протокол Ревізійної Комісії, прилога ч. 3. 
До дискусії над звітами зголосилися: п. Макаренко, Яременко, Кузьмик і Петречко. 
П. Макаренко пропонує не дискутувати над звітами, а прийняти їх одноголосно. Подає теж на письмі сліду-

ючий проект резолюцій: «Заслухавши звіт з діяльности Управи УНО, Надзвичайні Загальні Збори УНО: а) кон-
статують дальший зріст числа членів УНО і зміцнення нашої орґанізації, б) закликають Управи Філій УНО, 
керівників Гуртків і всіх членів УНО до дальшої праці над розвитком нашої орґанізації, в) висловлюють щиру 
подяку п. Голові УНО п. пполк. Т. Омельченкові і усім референтам за їх активну і успішну працю. 2. Разом з 
тим Надзвичайні Загальні Збори УНО висловлюють свою щиру подяку Комісаріятові для українських Справ і 
зокрема п. начальникові Комісаріяту п. докторові М. Сушкови, соц. референтові п. Дорожинському, докторові 
Іваницькому і всім іншим працівникам Комісаріяту за їх працю над поліпшенням правного і матеріального 
положення української еміґрації у Великонімеччині». 

Присутні прийняли пропозицію оплесками. 
П. Яременко прилучується до слів попереднього промовця, одначе зауважує, що Головна Управа мала за 

малий зв’язок з Філіями. Щодо великого навалу листів, то, на його думку, Управа може унормувати це в той 
спосіб, що вся переписка повинна відбуватися через Філії, а автономним одиницям не відписувати. Це перепис-
ку значно скоротить. Висловлює подяку Управі за її жертвенну працю. 

П. Кузьмик підмічає, що треба відповідно наладнати орґанізаційний реферат. Еміґрація буде збільшуватися, 
ряди УНО будуть рости і треба подбати про духовий корм для них. В тій ціли треба розвинути видавничу дія-
льність, до чого надається найкраще Прага. Дальше, подбати про пропаґанду назовні, скріпити контакт членів 
УНО з членством, прискорити працю над орґанізаційним охопленням незорґанізованих ще осередків і орґанізу-
вати мандрівні бібліотеки. 

П. Петречко пропонує створити при УНО секцію робітників. 
Ред. Янів, відповідаючи диспутантам зазначує, що думки п. Кузьмика є актуальні. Недотягнення в праці 

Управа бачить і в майбутньому візьме завваги п. Кузьмика під увагу. Одначе, що до сконцентровання видавни-
чої діяльности в Празі, то з тим не погоджується. Стоять на тому різні перешкоди, хоч би девізові. Щодо манд-
рівних бібліотек, то і тут натрапляється на труднощі, бо якісно добрі книжки остали в Галичині, а справа пере-
видання нелегка. 

5. Ред. Кравців зреферував справу зміни статуту, яка була пропонована вже на попередніх Загальних Зборах, 
якої одначе суд з формальних причин не затвердив. Зміна відноситься до §§ 2 і 8 статуту, а також розділення 
розділу VI статуту на розділи VI і VII. 

Параграф 2-гий змінено в наступний спосіб: «Метою орґанізації є об’єднання і провід усіх українських наці-
ональних сил в Німецькій Державі, Протектораті Чехія і Морава і в прилучених краях на засадах українського 
націоналізму…» Зміну прийнято одноголосно. В пропонованій зміні § 8-го статуту на пропозицію п. Макаренка 
пропущено слово «кождочасно» так, що § 8-мий звучить: «Висоту вступного і членського внеску установляють 
(кожночасно) Загальні Збори, на пропозицію Головної Управи, а в надзвичайних випадках сама Управа УНО». 
Зміну прийнято одноголосно. Загальні Збори постановляють, що нової нумерації не установляють. Постанова 
ця перейшла при трьох голосах здержаних. 

6. Культурно-освітний референт, ред. Янів прочитав реферат на тему: «Напрямні діяльности УНО» (гляди 
прилога ч. 4). 

Голова дякує прелєґентови за цінний реферат. В дискусії над рефератом беруть участь: п. Кузьмик, Іван  
Романюк, Ткачук, Заболоцький. 

П. Кузьмик пропонує, щоби а) плян праці подавати в конкретних інструкціях, б) вишколювати провідні кад-
ри, в) орґанізувати поділ на райони (особливости районів просторова віддаль). 

П. Іван Романюк, провідник з Венден, звертає увагу, що справа прикрашування домівок може мати місце 
тут, де є більше інтеліґенції, а не там, де нема людей з освітою, нема книжок і де в ляґрах муситься жити разом 
з поляками. 
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П. Ткачук з Гавелянду вказує на тяжки умовини, серед яких приходиться нашим Філіям працювати. Праця в 
сільському господарстві триває від год. 4-й рано до 8. вечером. У них була заборонена зборів, вкінци збори 
дозволено, але дозволено говорити на зборах тільки в німецькій мові, а німецької мови не всі вміли. 

П. Заблоцький Іван, провідник Гуртка Гаверлянвізе каже, що багато залежить від провідників, як вони пот-
рафлять працю провадити. Провідник не раз мусить відмовити собі приємності і бути прикладом для других. 
Йде про те, щоби люди не пили і не грали в карти. Обставини в таборах тяжкі, але при добрій волі багато дечо-
го дасться зробити. 

Голова УНО зазначує, що висказані дискутантами думки приймається під увагу так цілою Управою як і по-
одинокими реферантами. 

Ред. Кравців виголосив реферат на тему «Про напрямні орґанізаційної праці». Зазначив, що цифри в звітах 
ще всього не говорять. Праця в Філіях і Гуртках іде дуже ріжно, залежно від місцевих обставин. Замітний є 
зріст орґанізації через великий наплив еміґрації. Прийняття в члени вимагає багато праці. Не треба спішитися з 
орґанізацією нових Гуртків, наперед треба знати, який елемент є, щоби опісля члени не відпадали. Є потрібний 
більший контакт між Управою а осередками, але фізично неможливо є двом членам Управи того виконати. До 
того повинні голоситися молоді охотники і помогти Управі. Завданням Управи є відшукати людей, що є на 
пільних працях і ними зайнятися. Робітничої секції орґанізувати не треба, бо 80–90 процент членів УНО є робі-
тники. Щодо районів, то такі вже існують (Протекторат, Райхенберґ, Данціґ), але творити окреслені райони не 
можемо, бо до того ми не приготовані і не маємо статутової основи. Нам потрібна є централізація. 

Інж. Біласюк, Данціґ, вказує на небезпеку поспішного принимання в члени і поспішного творення Гуртків. 
Така небезпека є головно на землях забраних. Супроти робітників мусимо бути толєрантними, супроти спеку-
лянтів дуже гострими. Просить Централю бути дуже обережною при виставлюванні повновластей для заступ-
лювання Українців. 

П. Малинюк з Ліцманштадту хоче, щоби до таборів переселенців дати вістки, що УНО існує і нав’язати з 
ними контакт. Апелює, щоби не дати пропасти тим, що є в мішаних подружах. Звертається до Управи, щоби 
вона звернула увагу, що між переселенцями находяться Українці, що хочуть остати і просить Управу вплинути 
на розбудження праці СУН-а. 

П. Терескун з Ліцманштадту ставить слідуючі побажання до Головної Управи УНО в Берліні: «Утворити 
при Головній Управі УНО референтуру фізичного виховання, яка б зайнялася орґанізуванням Клюбів Спорто-
вих при поодиноких осередках УНО так в Великодержаві Німецькій як і в протектораті і занятих землях. Рефе-
рентура мала б за ціль підшукувати відповідних інструкторів, нагляд і надавання відповідного напряму для 
клюбів». Справу ту потрактувати як вже актуальну. 

Сот[ник] Шевченко, Блекенштедт, звертається до Управи, щоби постаралася через Українську Установу До-
вір’я, аби арбайтсамт-и були поінформовані, що таке українці і відріжняли їх від поляків. Просить поробити 
заходи, щоби молодь, що хоче вчитися на фахових курсах, була на такі курси забрана. 

П. Венґерчук Іван звертає увагу, що треба би зорґанізувати допомоговий фонд для українського студентства. 
П. Наїдко Сергій, Берлін робить підсумки із заслуханої дискусії. На його думку, нема що нарікати на обста-

вини, а лиш взятися до праці. На величезне число нашої еміґрації число 5. 000членів в УНО є рішучо замало. 
Треба його помножити. Прилучується до думки пана Венґерчука щодо допомогового фонду студіюючій молоді, 
а також підносить справу допомоги полоненим, щоби і вони не чулися нами опущені. Пропонує зараз таки пе-
ревести збірку на полонених, що й зроблено. Збіркою зайнявся скарбник УНО, ред. Янів. 

Інж. Стисловський, Торн, ставить побажання, щоб на слідуючі Загальні Збори приготовити статут, на основі 
якого можна принимати членів-кандидатів. Що до Богослужень, то треба поробити у відповідних чинників 

відповідні старання. Що до переходу членів з одної філії до другої, то пропонує відбирати від ходячим з фі-
лії членам касові карточки для передачі до Головної Управи, яка пересилає ці карточки філії, де її власники 
зголошуються, аби вони знали, кілько вкладок залягає новий член. Пропонує встановити адміністративні райо-
ни для філій, гуртків і уповноважених. Пропонує, щоб УНО через Українську Установу Довір’я поробило ста-
рання в справі допомоги для інвалідів з української армії. Пропонує, щоби УНО полаугодило з УЦК в Варшаві 
справу передачі майна УЦК. Щодо пропаґанди, то оголосити, які є книжки про Україну в німецькій мові. Укра-
їнський Вісник видавати яко двотижневик. 

П. Макаренко ставить внесок на замкнення дискусії. Внесок ухвалено одноголосно. 
7. Скарбник УНО, ред. Янів ставить, що до членських внесків: «Загальні Збори рішають, що висота вступно-

го внеску виносить 1.- марку, при чому цілий вступний внесок припадає Централі. Місячна членська вкладка 
виноситиме 1.- марку, при чому Централі припаде 65 проц., Філіям же по 35. Вступний внесок в Протектораті 
виноситиме 5.- корон і він теж в цілости припадатиме Централі. Місячна вкладка виноситиме 5.- корон, з чого 
Централі припадатиме 10 проц., а 90 проц. признається Представництву й Філіям у Протектораті. Головна 
Управа може, на внесок Філії, знизити вкладку, згл[ядно] звільнити від вкладки безробітних, згл[ядно] незамо-
жних членів». Внесок ухвалено одноголосно. 

Орґан[ізаційний] референт, ред. Кравців відчитав прохання інваліда Білокура з Протекторату (без двох ніг), 
в якому просить о матеріяльну допомогу. Тому, що на Зборах переведена була одна грошева збірка на полоне-
них, рішено другої збірки не робити, а поручити ту справу перевести Філіям і гроші переслати до Головної 
Управи. 

Доктор Гуменюк, Ватенштедт говорить: а) в справі допомогти студентам, щоб кожний дав на ту ціль добро-
вільний даток з кожної платні, б) маса інтеліґентів утікає з праці і з таборів, хоч інтеліґент мусить пам’ятати, що 
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він має ціну лише тоді, коли може служити прикладом в праці для других, в) хотів би, щоби в УНО заведена 
була більш строга дисципліна та кари й їхнє проголошення в «Українському Віснику». 

П. Маланюк з Ліцмантадту говорив в справі пропаґанди української справи словом і письмом. 

Ред. Янів проголошує, що збірка на полонених дала 107.08марок і 1.- золот[ий]. 

8. Голос забирає голова УНО і накладає на голов Філій і Гуртків обов’язок приучувати членів до вічевої й 

короткої дискусії. Дякує присутнім за участь, взиває до дальшої праці й єдности, бо тільки тою дорогою 

доб’ємося того, чого нам треба. 

Збори закінчено в год. 5-тій відспівуванням національного гимну. 

По Зборах відбулася спільна фотоґрафія учасників. 

Скреслено на стор. 3 рядок 22–23. 

 

Т. Омельченко (підпис) 

Йосип Данилович (підпис) 

Андрій Луців (підпис) 

 

Перечитано дня 13. Х. 1940. 

За Ревізійну Комісію: 

Др. Іваницький (підпис) 

Др. Я. Рудницький (підпис) 

 

Архів ОУН у Києві, ф. 1, оп. 2, спр. 467, арк. 1–8. (Оригінал, машинопис. Останнє речення і підписи під тек-

стом є автографами) 

 

Документ 2. 

Запрошення на надзвичайні загальні збори УНО 

 

Українське Національне Об’єднання 

Берлін, В 50 

Ансбахерштрасе 15/ІІ Тел. 248673 

Дня 22. 4. 1940. 

ЗАПРОШЕННЯ 

на Надзвичайні Загальні Збори Українського Національного Об’єднання в Німеччині, що відбудуться дня 

12. травня 1940. о годині 9-ій ранку в Берліні в салі «Тірґартенгоф», Берлінерштр. 1–2, доїзд Штадтбан до стан-

ції Тірґартен, Унтерґрундбан до станції Кні, з таким порядком денним: 

1. Відкриття Зборів, 

2. Вибір Президії Зборів, 

3. Затвердження протоколу попередніх Загальних Зборів, 

4. Звіт з діяльности Управи УНО, 

5. Зміна Статуту УНО: § 2 і § 8, переведення нової нумерації §§ статуту та розділ VI відступу статуту на від-

ступи VI і VII, 

6. Напрямні діяльности УНО, 

7. Ріжне, 

8. Закриття Зборів. 

На випадок, коли б на встановлений час не з’явилось приписане статутом число членів, Збори відбудуться 

того самого дня, в тому ж приміщенні і з тим самим порядком денним о год. 10-ій ранку з тим, що ті Збори 

будуть правосильні рішати відносно всіх точок порядку денного без огляду на число присутних членів. 

Пояснення: в точці 4 буде прочитаний звіт секретаря, касієра, культурно-освітнього та організаційного ре-

ферента. В точці 5 буде переведена пере нумерація параграфів статуту так, що статут буде мати 31 § Відступ VI 

статуту буде розділений на відступ VI – Управа УНО і відступ VII – Ревізійна Комісія і статут буде мати  

ІХ відступів. В точці 6 будуть реферати культурно-освітній і організаційний, а по них дискусія і ухвалення 

відповідних резолюцій. 

Делєгати можуть переночувати в міському Гаймі в Берліні при Каштанієналєе 81/82, діставши перед тим від 

Управи УНО спеціяльне засвідчення. Хто не захоче ночувати в Гаймі, зможе переночувати в готелю. Ціна кім-

нати 3–4 марки. 

Було б бажаним, щоб Філії і Гуртки УНО вислали як своїх делєґатів на Збори Голов та секретарів або куль-

турно-освітніх референтів. Управи осередків УНО обговорять наперед свої побажання до Управи УНО і пере-

дадуть їх на письмі Управі УНО. Делєгати зі сходу мусять вистаратись за пропускні документи їзди (дурхляс-

шайни). Всі делєґати мусять взяти з собою харчові картки (найкраще райзекартен), бо без карток жадних харчів 

дістати не може. При вступі на салю Зборів треба виказатись лєґітимацією. 
Члени УНО, які не зможуть особисто прибути на Збори, можуть дати делєґатам Філій чи Гуртків особисто 

підписане уповноваження заступати їх на Зборах. Коли б Філії чи Гуртки з якихсь причин не могли прислати на 
Збори своїх делєґатів, тоді кождий член їх повинен вислати почтою уповноваження заступати себе на Зборах п. 
Голові УНО полк. Т. Омельченкові. На уповноваженню мусить бути зазначено, кого даний член уповноважнює 
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себе заступати, власноручний підпис, число лєґітимації УНО і точна теперішна адреса. Всі уповноваження і 
виказки буде перевірювати визначена Головою УНО мандатна комісія Зборів. 
 

------------------------------------------ 
Уповноваження 

 
Цим уповноважую пана …………………………………………….……… 
заступати мене на Надзвичайних Загальних Зборах УНО в Берліні дня 12. 5. 1940 р. та подати за мене голос 

при голосуванні на Зборах. 
Дня ………………… 1940. 

Підпис:    
Число виказки:   
Теперішня адреса:   

 
Архів ОУН у Києві, ф. 1, оп. 2, спр. 467, арк. 9 (Оригінал, машинопис) 

 

Документ 3. 

Протокол засідання Ревізійної комісії УНО 
 

ПРОТОКОЛ 

із засідань Ревізійної Комісії У. Н. О. в днях 14. 4. та 5. 5. 1940. 
 

На своїх засіданнях Ревізійна Комісія провірила книговодство та діловодство Головної Управи У. Н. О. в 
Берліні і ствердила, що: 

1) Нова Управа перевела реорганізацію всього діловодства так, що воно тепер вповні відповідає вимогам 
поширеної діяльности в зв’язку з розростом організації; 

2) Усі позиції в книгах до порядкового числа 1283 американського журналу мають свої прилоги і покрива-
ються з фактичними даними; 

3) Головна Управа відбула до дня 5. 5. 1940 – 12 засідань, що їх втягнено в протокольну книгу засідань. 
4) Головна Управа завела нову картотек членів, картотеку філій і гуртів і окремі точки для цих останніх, що 

облегшує в великій мірі виконування діловодств тим більше коли взяти під увагу змінливість місця побуту й 
тим самим складу гуртків і філій. 

З огляду на небувалий досі спонтанний наплив нових членів У.Н.О., розбудову філій та гуртків нашої орга-
нізації – вона об’єднує сьогодні коло 5 тисяч членів впорівень до 2872 перед останніми загальними зборами! – а 
в зв’язку з тим з огляду на велике поширення і поглиблення діяльности Головної Управи, треба окремо виріз-
нити цей будь що будь короткий часово етап праці її членів та висловити Головній Управі вповні заслужене 
признання. 

Берлін, дня 5. травня 1940. 
 

Ревізійна Комісія: 
Доктор Сократ Іваницький (підпис) 
Доктор Ярослав Рудницький (підпис) 

Теодозій Сендзік (підпис) 
Архів ОУН у Києві, ф. 1, оп. 2, спр. 467, арк. 10 (Оригінал, машинопис) 

 

Документ 4. 

Звіт скарбника і культурно-освітнього референта УНО 
Звіт скарбника і культурно-освітнього референта У. Н. О. 

на Надзвичайні Загальні Збори У. Н. О. 
 

Великий розвій У. Н. Об’єднання характеризує м. і. у вимовний спосіб зріст оборотів, які по кінець квітня 
б[іжучого] р[оку] осягнули 31. 824 09 Р[ейхс]М[арок], тобто о 1.5 тис. більше як за цілий попередній рік. Як 
порівнювати обороти 4. перших місяців т[теперішнього] р[оку] з оборотами 4. перших місяців попереднього 
року, то зросли вони кругло 4. рази (або докладно в процентах 406%). 

Як міряти обороти скількістю вложеної в касове діловодство праці, то висказується вона сумою 1803 позіцій 
американки (попереднього року в тому самому часі одна шестина: 304). Сьогодні приходиться не раз в одному 
дні більше контувати ніж в попередньому році за місяць. Цей розріст аґенд спричинив, що від 22 квітня заанґа-
жовано до ведення касових книг осібного платного бухгальтера. До того часу книговодство проводив сам скар-
бник головної управи. Треба замітити, що книги є викінчені по кінець квітня, отже не тільки не має залеглостей, 
але в тому році впорядковано теж остаточно книговедення попереднього адміністраційного року. 

Панів делегатів будуть без сумніву цікавити поодинокі позиції: і так на рахунок вкладок вплинуло 3768.  
24 Р. М., отже треба рахувати, що вплинуло ок[оло] 90%, що треба визнати доброю платністю; солідність чле-
нів збільшилася в порівнянні з попереднім роком, бо за 1939 р. було вирівняних вкладок в дні 1. січня 1940. на 
69%. Це повинно стати заохотою для тих нечисленних філій чи гуртків, що ще не вивязалися зо своїх платнос-
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тей, щоби не зоставалися вони на сірому кінці і щоби наявно не виказувалися мало діяльними чи незорганізова-
ними. 

Вдовольняючо представляється теж жертвенність філійна народні цілі. 

І так на прес-фонд «У[країнського] В[існика]» жертвували філії, гуртки і поодинокі члени: 2115 Р. М. Про 

жертвенність звітується кожночасно в нашому органі і кожен – мав нагоду переконатися про тих, що не жалу-

вали не раз важко запрацьованого гроша на ті цілі, про які переконалися, що вони з національного погляду 

корисні. Філії ці створили в першу чергу матеріяльну основу для існування «У. В.» І ми можемо поважно заста-

новлятися над тим, щоби з «У. В.» перейти на двотижневик. І тому філіям належиться з того місця прилюдна 

подяка і вирізнення. До передових під тим оглядом належать: Кірхбіхль, Венден, Пайне, Мердорф, Гаферлявізе, 

Гавеменінґ, Бруккберґ; за ними йдуть дальше Конін з дуже доброю думкою оподаткування на народні цілі в 

постійній висоті відповідно до місячних заробітків, Гінтерберґ, Лябанд, Бромберґ, Манерсдорф, Модліх, Кра-

пітц і ін. 

Зворушливі є датки дітей для дітей лицарів погиблих за волю України. 

Загальна сума пожертв на допомоговий фонд і для біженців винесла 1621 Р. М. Ці пожертви дозволили 

Управі уділити допомог на загальну суму 1079.21. Крім допомог, уділено більшої скількости позичок. 

На організаційний фонд У. Н. О. вплинуло 1008 Р. М. 

Це жертвенність загалу, зокрема зрозуміння потреб біженців стає запорука, що теж останній заклик У. Н.  

О. в справі допомоги нашим полоненим стрінеться зі зрозумінням загалу і не промине без відгуку. З цього міс-

ця гарячо апелюю до присутніх, щоби вони на місцях в найближчих днях і тижнях повели в тій ціли належну 

пропаганду, щоби без належної допомоги не сталися ті, з яких своїм життям не один рискував для добра загалу. 

Витрати грошеві ішли в нас на такі цілі: Видання і розсилка двох перших випусків «У. В.» і вирівнання зале-

глостей за попередній рік: 995.13. 

За мешкання, світло, опал видано 493.45. Поштові видатки винесли 318.38, на імпрези (тобто загальні збори 

і улаштовування свят і академій) 175.40, на канцелярійні видатки: 276.15, (організаційні поїздки п. голови і 

організаційного референта 449.12, телефони 86.51, урядовцеві виплачено з оплатою соц[іальних] обезпек  

414. Р. М. 

Стан чекового конта в останньому дні 6211.59, в касі і на щадничій книжечці 1406.49. З тих грошей до роз-

числення поважніші суми ок. 2000 

до розчислення з Видавництвами і книгарнями, ок. 1000, за друк 4. числа «У. В.» за різні друки картотек, фі-

рмових паперів то що. 

Поважною перешкодою в праці скарбника є те, що члени не подають на що посилають гроші. Для 

роз’яснення треба висилати осібні листівки зі запитами (їх послано понад 50), а до того не всі члени дають на 

них відповідь. Тому теж оголошено в окремім обіжнику, що гроші, вислані без зазначення, на що вони присла-

ні, будуть призначені на організаційний фонд. 

Для правильного на ладнання зв’язку помістив скарбник два обіжники в «У. В.». 

З праці культурно-освітнього реферату на перше місце треба піднести видавання органу У. Н. О. Досі вийш-

ли три випуски, перші два в накладі 4 000 примірників, останнє в накладі 6 000. Об’єм Українського Вістника 

мав двічі 4 сторінки, а раз 6. 

Стараючись бути все об’єднуючим органом, що служить інтересам всіх верстов присвятив «У. В.» Окремі 

сторінки для справ Українського Студентства, з яким стоїть у тісному зв’язку, головно в справах реєстрації 

високо шкільної і середньо шкільної молоді. 

Подібні сторінки повинні бути присвячені справам Українського Робітника. 

Поки що вдалося в «У. В.» Правильно подавати статті з нагоди історичних роковин; статті ті давали ідеоло-

гічне тло для подій. Звернемо теж увагу на виховні статті. В майбутньому більше уваги присвятиться справам 

ви шкільним. 

Але преважне завдання «У. В.» у в’язанню діяльности гуртків. В тій цілі присвячується дуже багато місця 

дописам. Річ в тому тільки, щоби гуртки дописи давали, щоби ці дописи приходили правильно і щоби були 

змістовні. 

В цьому році виступило в «У. В.», крім редактора органу, 5 авторів та поміщено 5 комунікатів Проводу та 

три обіжники Студентських Організацій. 

Культурно-освітній реферат розіслав реферати на свято Соборности, на Шевченківські роковини і свято 

Моря. 

Культурно-освітній реферат займався постачанням книжок, листівок, тризубів. Тризубів продано в світово-

му часі 500, а вчора отримали ми знову посилку. В висліді наладнування книжкової справи поміщено в остан-

ньому числі «У. В.» список книжок, що їх можна набути в У. Н. О. 

Технічна праця в скарбничому діловодстві і редагування Вістника на стільки забирала багато часу, що не 

можна було вже розвинути вповні вдоволяючої діяльности в ділянці Культурно-освітнього реферату. Відтя-

ження, що наступило останнє в зв’язку з заанґажованням платного бухгальтера, дозволить розвинути поважні-

ше і цю ділянку, яка має першорядне значення. 

Архів ОУН у Києві, ф.1, оп.2, спр. 467, арк. 11–15. (Оригінал, машинопис) 
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DOCUMENTS OF THE OUN ARCHIVE IN KIEV ABOUT 

THE UKRAINIAN EMIGRATION IN GERMANY IN 1920–1945 

 

In the archive of the OUN in Kiev are stored documents of a single OUN until 1940. and after the split of the 

organization – documents of the OUN under the leadership of Andrij Melnyk. In the interwar period there was a 
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Department of the OUN in Germany, which was led by Rico Yary (Carpath), and in Berlin, worked the Nationalist 

Press Service headed by Orest Chemerinsky (Yaroslav Orshan). The active involvement of Ukrainian nationalists in the 

Ukrainian National Association (UNO) in Germany, they actually made up the leadership of the UNO and the editor of 

the press organ of UNO «Ukrainskij Visnyk» («Ukrainian Herald»). 

Archive documents containing information about the Ukrainian community in Germany, are directly related to the 

organization of Ukrainian nationalists. First of all, the correspondence of eminent persons of the OUN, which 

discussed various aspects of Ukrainian life in interwar Germany, the attitude of the OUN to the various Ukrainian 

political parties and organizations that operated in this area, problems in the activities of the OUN in Germany. 

Germany occupied an important place in the Yevhen Konovalets activities, the Leader of the Ukrainian nationalists, 

who for 7 years (1923–1930) lived in Berlin. In this city he held meetings with Ukrainian and foreign public and 

political figures, in 1933 in Berlin the Conference of the OUN with representatives of the Regional Executive of the 

OUN in Western Ukraine took place. 

In addition to information on the history of the OUN, these documents contain mention about the famous Ukrainian 

state, military and political figures, about the cultural life of the Ukrainian emigre community in Germany, religious 

life, material living conditions. 

Key words: archives, documents, emigration, Organization of Ukrainian Nationalists, Germany, the Ukrainian 

National Association in Germany, Konovalets, Yary, Seleshko. 
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ГОСПОДАРСЬКА ТА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ДИНАСТІЇ ХАРИТОНЕНКІВ ЗА ДОКУМЕНТАМИ 
ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

Архівні документи, безперечно є складовою частиною культурної спадщини українсь-
кого народу. Необхідність наукового дослідження ролі династії Харитоненків у госпо-
дарському та громадському розвиту Російської імперії другої половини ХІХ – початку 
ХХ століття зумовлює потребу аналізу широкого кола архівних документів. Однак, у 
сучасній українській історіографії практично відсутні праці, спеціально присвячені окре-
сленій проблемі. У радянський період в результаті цілеспрямованого втручання в ро-
боту істориків відбувалося знеособлення історії, були штучно звужені тематичні межі 
досліджень, особливо тих, що стосувались біографічної історії. Зневага принципами іс-
торизму і об’єктивності привела до нівеляції і приниження ролі особи в історії. 

Найбільша та найвагоміша група документів з історії господарської та громадської 
діяльності зберігаються у Державному архіві Сумської області. Фонди заводів і маєтків 
родини Харитоненків містять бухгалтерські книги, відомості про хід робіт, баланси, 
звіти, акти ревізій, списки робітників, описи майна, технічні відомості про виробницт-
во.Вони мають велике значення для дослідження господарської та громадської діяльно-
сті династії Харитоненків, вивчення їх історичного досвіду. Представники цієї династії 
подолали нелегкий шлях від селян слободиНижньоїСироватки Сумського повіту Харків-
ської губернії, до найзаможніших та відомих не лише у Росії цукрозаводчиків. Завдяки їх 
наполегливій праці провінційне місто Суми перетворилося на провідний центр цукрово-
рафінадної галузі Харківської губернії. Фонди Державного архіву Сумської області нада-
ють можливість вивчення комплексу матеріалів, сукупності документів державного, 
політичного, наукового, народногосподарського та культурного призначення, що утворив-
ся внаслідок різноманітної діяльності родини Харитоненків та їх підприємств. Загаль-
новідомо, що документи є засобом закріплення різними способами на спеціальнихмате-
ріалах інформації про факти, події, явища, об’єктивну дійсність і розумову діяльність 
людини, але саме документи особового походження є невичерпним джерелом з історії 
всіх проявів інтелектуальної і громадської думки. 

Ключові слова: архів, архівні фонди, господарська діяльність, підприємець, цукрова 
промисловість, джерела особового походження. 

 

 

Архівні документи, безперечно є складо-

вою частиною культурної спадщини україн-

ського народу. Необхідність наукового дос-

лідження ролі династії Харитоненків у гос-

подарському та громадському розвиту Ро-

сійської імперії другої половини. ХІХ –

початку ХХ століття зумовлює потребу ана-

лізу широкого кола архівних документів. 

Однак, у сучасній українській історіографії 

практично відсутні праці, спеціально прис-

вячені окресленій проблемі. У радянський 

період в результаті цілеспрямованого втру-

чання в роботу істориків відбувалося зне-

особлення історії, були штучно звужені те-

матичні межі досліджень, особливо тих, що 

стосувались біографічної історії. Зневага 

принципами історизму і об’єктивності при-

вела до нівеляції і приниження ролі особи в 

історії. 

Велике значення для дослідження госпо-

дарської та громадської діяльності династії 

Харитоненків, вивчення їх історичного дос-

віду, мають документи Державного архіву 

Сумської області. Представники цієї династії 

подолали нелегкий шлях від селян слободи-

НижньоїСироватки Сумського повіту Хар-

ківської губернії, до найзаможніших та відо-

мих не лише у Росії цукрозаводчиків. Завдя-

ки їх наполегливій праці провінційне місто 

Суми перетворилося на провідний центр цу-

крово-рафінадної галузі Харківської губер-

нії. Саме в Сумах знаходилась головна кон-

 



Iсторичний архiв 

98 

тора Торгового дому «І.Г. Харитоненко з си-

ном», звідки йшло управління заводами, еко-

номіями, торговими представництвами. Най-

більшим промисловим підприємством дорево-

люційних Сум був Павловський рафінадний 

завод, заснований Іваном Герасимовичем Ха-

ритоненком і названий на честь сина Павла, 

достойного нащадка та послідовника свого 

батька. Річне виробництво Павловського рафі-

надного заводу складало 1.750.000 пудів. За 

показниками задіяності робочої сили, обсяга-

ми виробництва та принципово новим техніч-

ним оснащенням, що давало можливість збі-

льшити добове виробництво рафінаду, це був 

справжній індустріальний гігант[1, с.1005]. 

Фонди обласних архівів України поділя-

ються на дореволюційні фонди і післярево-

люційні фонди. Нас цікавлять виключно до-

революційні фонди – фонди губернаторів, 

губернських правлінь, статистичних коміте-

тів, різного роду казенних і контрольних па-

лат, кримінальних і цивільних судів, місце-

вих жандармських управлінь, земств, місь-

ких дум та ін.ФондиДержавного архіву Сум-

ської області надають можливість вивчення 

комплексу матеріалів, сукупності документів 

державного, політичного, наукового, народ-

ногосподарського та культурного призна-

чення, що утворився внаслідок різноманітної 

діяльності родини Харитоненків та їх підп-

риємств. Загальновідомо, що документи є 

засобом закріплення різними способами на 

спеціальнихматеріалах інформації про фак-

ти, події, явища, об’єктивну дійсність і розу-

мову діяльність людини,але самедокументи 

особового походження є невичерпним дже-

релом з історії всіх проявів інтелектуальної і 

громадської думки. Документи особового 

походження це документи, що утворилися 

впродовж життя, наукової, творчої, службо-

вої, громадської та іншої діяльності фізичної 

особи(сім’ї, роду) а також ті що відклалися в 

їхніх особистих архівах. Джерела особового 

походження можуть бути створені з офіцій-

ною або приватною метою. Їх інформативна 

цінність полягає в тому, що вони відобража-

ють не лише різноманітні події, явища суспі-

льних відносин, а й особисту позицію авто-

рів, особисте бачення подій. Серед джерел 

особового походження, створених з офіцій-

ною метою, виділяють особисті листи, адре-

совані офіційним особам, державним устано-

вам, суспільним організаціям, періодичним 

виданням тощо. Здатність особи як сучасника 

епохи та активного суб’єкта історії репрезен-

тувати свою добу, зумовлює величезний інте-

рес до таких джерел. Не є виключенням у цьо-

му контексті й родина Харитоненків. 

Архівні фонди особового походження, що 

переважно репрезентовані відомими особис-

тостями інтелектуальної еліти України, відк-

ривають дослідникам сотні маловідомих, 

забутих, безпідставно викреслених з істори-

чного процесу імен. На жаль, фондів особо-

вого походження родини Харитоненків в 

Україні знайти поки що не вдалось. 

Найбільша та найвагоміша група докуме-

нтів з історії господарської та громадської 

діяльності зберігаються у Державному архіві 

Сумської області. Фонди заводів і маєтків 

родини Харитоненків містять бухгалтерські 

книги, відомості про хід робіт, баланси, зві-

ти, акти ревізій, списки робітників,описи 

майна, технічні відомості про виробництво. 

Фонди обласних архівів України поділяють-

ся на дореволюційні фонди і післяреволю-

ційні фонди. Нас цікавлять виключно доре-

волюційні фонди – фонди губернаторів, гу-

бернських правлінь, статистичних комітетів, 

різного роду казенних і контрольних палат, 

кримінальних і цивільних судів, місцевих 

жандармських управлінь, земств, міських 

дум та ін. За підрахунками Л. Покидченко, 

заступника директора – начальник відділу 

організації та координації архівної справи 

Державного архіву Сумської області 250 справ 

присвячені цукровим заводам[2, с.62-69]. 

Господарська діяльність родини Харитоне-

нків у промислово-аграрному секторі Російсь-

кої імперії другої половини. ХІХ – на початку 

ХХ століття висвітлюється у наступних фон-

дах Державного архіву Сумської області: 

Фонд 9 – Бельгійське анонімне акціонерне 

товариство Сумських машинобудівних заво-

дів м. Суми Сумського повіту Слобідсько-

Української губернії 1895-1919 рр. Книги 

обліку замовлень механізмів для машин.  

3 од. зб.1900-1917 рр. Акціонерами анонім-

ного товариства стали 28 іноземних та росій-

ських підприємців. Головним російським 

акціонером був П.І.Харитоненко, який мав 

12,35 % акцій товариства. 

Фонд 10 – Павловський рафінадний завод 

поміщика та заводчика П.І. Харитоненка  
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м. Суми Сумського повіту Харківської губе-

рнії датований 1869-1919 роками. Листуван-

ня контори заводу з Харківським та Москов-

ським військово-промисловим комітетом із 

питань придбання токарних та свердлуваль-

них верстатів і предметів озброєння з голов-

ною конторою П.І. Харитоненка торкається 

питання видачі допомоги та пенсій за бага-

торічну службу. Книги для запису нещасних 

випадків; відомості про хід робіт у заводі; 

баланси, розрахункові книги робітників за-

воду та табелі робітників нараховують 58 

одиниць зберігання. 

Фонд 11 – Веринський цукровий завод 

поміщика та заводчика І.Г. Харитоненказ 1891 

року П.І. Харитоненка, з 1914 року спадкоєм-

ців П.І. Харитоненкас. Миколаївка-Вирівська 

Сумського повіту Харківської губернії датова-

ний 1844-1919 роками. Статистичні відомості 

про роботу, баланси контори, табелі обліку 

робітників заводу становлять 29 одиниць збе-

рігання і датовані 1885-1917 роками. 

Фонд 12 – Стрілківський буряко-цукровий 

завод поміщика та заводчика П.І. Харитоне-

нка х. Стрілківка Угроїдської волості Охтир-

ського повіту Харківської губернії Річний 

звіт за 1913-1914 роки., інвентарний баланс 

та опис заводу становлять 3 одиниці збері-

гання і датований 1907-1914 роками. 

Фонд 13 – Сумсько-Степанівський буря-

ко-цукровий завод поміщика та заводчика 

П.І. Харитоненкас. Степанівка Степанівської 

волості Сумського повіту Харківської губер-

нії. В ньому знаходяться баланси та головні 

книги, особові рахунки заводу тощо. Всього 

8 одиниць зберігання датованих 1898-1903 

роками. 

Фонд 14 – Грязнянський буряко-цукровий 

завод спадкоємців Карла і Федора Вейссе, 

який орендував поміщик та заводчик П.І. Ха-

ритоненко Головна та касова книги, рахунки 

головної контори знаходяться у 3 одиницях 

зберігання датованих 1916-1919 роками. 

Ф. 15 – Кияницький цукровий і рафінадний 

завод поміщика та заводчика І.Г. Харитонен-

ка, з 1891 року М.М. Лещинської с. Кияни-

цяХотінської волості Сумського повіту Хар-

ківської губернії датований 1866-1919 рока-

ми. В ньому виявлено баланси, книги рахун-

ків, головні та касові книги, акти реквізиції 

цукру тощо. Всього 9 одиниць зберігання 

датованих 1918-1919 рр. 

Фонд 16 – Гребеніківський цукровий за-
вод графа М.М. Толстого, який орендував 
поміщик та заводчик П.І. Харитоненко, аз 1914 
року спадкоємці П.І. Харитоненкав с. Гребе-
ніківка Велико-Бобрицької волості Сумсько-
го повіту Харківської губернії до 1919 року. 
Там зберігаються касовий бюджет, коштори-
си витрат, журнали обліку прибутку та вида-
тків, списки поденних робітників. Фонд на-
лічує 17 одиниць зберігання, що охоплюють 
1916-1919 роки. 

Фонд 18 – Великобобрицький цукровий 
завод графині Апраксіної, який орендував 
поміщик та заводчик П.І. Харитоненко,а з 
1914 року його спадкоємці в с. Великий Боб-
рик Сумського повіту Харківської губернії у 
1850-1919 роках. Фонд представлений жур-
налами прибутку та видатків, списком на ви-
плату зарплати службовцям заводу. Він стано-
вить 6 одиниць зберігання за 1915-1917 роки. 

Фонд 25 – Угроїдський маєток поміщика 
та заводчика П.І. Харитоненка с. Угроїди 
Угроїдської волості Охтирського повіту Ха-
рківської губернії. Там зберігаються баланси 
та звіт угроїдського лісництва, книга рахун-
ків. У фонді 5 одиниць зберігання датованих 
1895-1917 роками. 

Фонд 31 – Ржавський маєток поміщика та 
заводчика П.І. Харитоненка с. Ржава Льгов-
ського повіту Курської губернії. У фонді є 
статистичний облік робочої сили, баланси, 
головні книги; списки власників, які запла-
тили гроші за оренду земель по Ржавському 
маєтку. Всього 11 одиниць зберігання за 
1900-1909 роки. 

Фонд 32 – Парафіївський маєток поміщи-
ка та заводчика П.І. Харитоненка,з 1914 року 
його спадкоємців, з 1917 року О.П. Олів с. 
Парафіївка Борзненського повіту Чернігівсь-
кої губернії. У ньому зберігаються книги 
бухгалтерського обліку, наявності робочої 
сили та худоби маєтку, головна книга. Всьо-
го 24 одиниці зберігання за 1878-1918 роки. 

Фонд 35 – Пархомівський цукровий завод 
поміщика та заводчика П.І. Харитоненка  
с. Пархомівка Богодухівського повіту Хар-
ківської губернії. До фонду увійшли звіти та 
баланси заводу, технічні відомості про виро-
бництво цукру, рахунки видатків, списки 
робітників та службовців. Фонд нараховує  
37 одиниць зберігання за 1879-1917 роки. 

Фонд 36 – Пархомівський маєток поміщи-
ка та заводчика П.І. Харитоненкас. Пархомі-
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вка Богодухівського повіту Харківської гу-
бернії. Там знаходяться звіти та доповідь про 
роботу заводу, книги обліку робочої сили, 
списки робітників та службовців заводу. Всьо-
го 20 одиниць зберіганняза 1884-1914 роки. 

Фонд 37 – Червоноярузький цукровий за-
вод поміщика та заводчика І.Г. Харитоненка, 
з 1891 року П.І. Харитоненка, з 1914 року 
його спадкоємців, розташований в с. Черво-
на Яруга Грайворонського повіту Курської 
губернії датований 1873-1919 роками. Фонд 
сформували відомості про технологію цук-
роваріння, кошториси, відомості бухгалтер-
ського обліку, списки робітників. Всього  
17 одиниць зберігання за 1874-1918 роки. 

Фонд 38 – Червоноярузький маєток помі-
щиці М.С. Бібікової, з 1872 року поміщика 
та заводчика І.Г. Харитоненка, з 1891 року 
П.І. Харитоненка, з 1914 року його спадко-
ємців, розташований у с. Червона Яруга 
Грайворонського повіту Курської губернії не 
встановлені. У фонді є звіти про площу землі 
та лісу, книги обліку робочої сили, книги 
бухгалтерського обліку. Фонд нараховує  
21 одиницю зберігання за 1873-1914 роки. 

Фонд 41 – Олексіївська економія поміщи-
ка та заводчика П.І. Харитоненкав с. Олексі-
ївка Богодухівського повіту Харківської гу-
бернії. У ньому є рахунки балансу та журна-
ли звітів каси. Всього 5 одиниць зберіганняза 
1888-1894 роки. 

Фонд 42 – Ілеківська економія Червоноя-
рузької економії поміщика та заводчика  
І.Г. Харитоненка, а з 1891 року П.І. Харито-
ненкау с. Ілек Грайворонського повіту Кур-
ської губернії. Фонд невеликий. Там зберіга-
ється баланс рахунків головної книги. Він 
становить 1 одиницю зберігання за 1887-
1888 роки. 

Фонд 43 – Андріївський цукровий завод 
поміщика та заводчика І.Г. Харитоненка, з 
1891 року П.І. Харитоненка вс. Андріївна Бо-
годухівського повіту Харківської губернії. У 
фонді всього 3 одиниці зберігання за 1873-
1874, 1878-1879 роки. Там є рахунки контори. 

Фонд 45 – Рогознянський цукровий завод 
поміщика та заводчика П.І. Харитоненкав  
с. Рогозне Сумського повіту Харківської гу-
бернії містить план і опис приймання заводу 
та майна, яке належить заводу. Всього1 оди-
ниця зберігання за 1869-1875 роки. 

Фонд 47 – Дубинівська економія Черво-
ноярузького маєтку поміщика та заводчика 

П.І. Харитоненкана х. Дубина Червоноярузь-
кої волості Грайворонського повіту Курської 
губернії. У фонді є статистика робіт, заклю-
чний баланс до інвентарю економії. Всього  
3 одиниці зберіганняза 1895-1896 роки. 

Фонд 50 – Янківський цукровий завод по-

міщика та заводчика П.І. Харитоненка с. Ян-

ківка Охтирського повіту Харківської губер-

нії. У фонді є протокол з додатками загаль-

них зборів пайовиків товариства заводу, звіт 

за 1887-1888 роки, кошторис на ремонт заво-

ду та економії, заключний баланс до інвен-

тарю, журнал обліку робіт та обігові відомо-

сті. Фонд становлять 8 одиниць зберігання за 

1887-1915 роки. 

Фонд 51 – Циглерівський буряко-цукровий 

завод поміщика та заводчика П.І. Харитонен-

кав с. Шляхове Костянтиноградського повіту 

Полтавської губернії. У фонді є звіти про 

роботу заводу, кошторис витрат, головні книги 

та обігові відомості. Всього 11 одиниць збе-

ріганняза 1899-1917 роки. 

Фонд 52 – Циглерівський маєток поміщи-

ка та заводчика П.І. Харитоненка в с. Шля-

хове Костянтиноградського повіту Полтав-

ської губернії. Там є статистичний звіт про 

наявність робочої худоби, головні книги. 

Всього 7 одиниць зберігання за 1904-1915 роки. 

Фонд 53 – Наталівський маєток поміщика 

та заводчика П.І. Харитоненка вс. Наталівка 

Богодухівського повіту Харківської губернії. 

У фонді міститься доповідь і додаток до неї 

про роботу маєтку, заключні баланси по ра-

хунках, головні книги, що знаходяться в  

9 одиницях зберіганняза 1882-1914 роки. 

Фонд 55 – Наталівський буряко-цукровий 

завод поміщика та заводчика І.Г. Харитонен-

ка, а з 1891 року П.І. Харитоненка, з 1914 

року його спадкоємців у с. Наталівка Бого-

духівського повіту Харківської губернії за 

1884-1919 роки. У фонді зберігається заклю-

чний баланс до інвентарю, технічні відомості 

про виробництво цукру, головна книга. 

Всього 4 одиниці зберігання за 1885-1914 

роки. 

Фонд 63 – Червоноярузьке лісництво по-

міщиці М.С. Бібікової, з 1872 року поміщика 

та заводчика І.Г. Харитоненка, з 1891 року 

П.І. Харитоненка, з 1914 року його спадко-

ємців у с. Червона Яруга Грайворонського 

повіту Курської губернії. Там є звіти лісниц-

тва, журнали обліку грошових витрат, відо-
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мості обліку надходжень та витрат лісомате-

ріалів. Фонд становлять 20 одиниць збері-

гання за 1909-1912 роки. 

Фонд 208 – Карасівський маєток поміщиці 

Є.А. Хрущової, з 1911 року орендований 

поміщиком та заводчиком П.І. Харитонен-

ком, з 1914 року спадкоємцями П.І. Харито-

ненкав с. Карасівка Карасівської волості Ха-

рківського повіту Харківської губернії не 

встановлені. У фонді знаходяться головні 

книги та книги обліку робочої сили. Всього 

26 одиниць зберігання за 1911-1915 роки. 

Фонд 210 – Вихрівська економія поміщи-

ка та заводчика П.І. Харитоненкана х. Вихрів 

Обоянського повіту Курської губернії. Збе-

реглася головна книга. Всього 1 одиниця 

зберігання за 1903-1904 роки. 

Фонд 211 – Миколаївсько-Улянівський 

маєток поміщика та заводчика І.Г. Харито-

ненка, а з 1891 року П.І. Харитоненка, з 1914 

року його спадкоємців на х. Олександрівсь-

кий Улянівської волості Сумського повіту 

Харківської губернії. Там є характеристики 

бурякових плантацій, журнали обліку робо-

чої сили, книги бухгалтерського обліку. 

Всього 12 одиниць зберіганняза 1884-1918 

роки. 

Фонд 212 – Корчаківська економія Кияни-

цького маєтку поміщика та заводчика І.Г. Ха-

ритоненка, а з 1891 року М.М. Лещинськоїв 

с. Корчаківка Сумського повіту Харківської 

губернії. У фонді є рахунки балансів. Він 

нараховує 2 одиниці зберігання за 1879-1885 

роки. 

Фонд 217 – Парафіївське лісництво помі-

щика та заводчика П.І. Харитоненка, а з  

1914 року його спадкоємців, із 1917 року 

Є.П. Олив у с. Парафіївка Борзнянського 

повіту Чернігівської губернії. Там є оціночні 

відомості лісосік, що призначені для рубки, 

звіти про роботу. Всього 11 одиниць збері-

гання за 1908-1917 роки. 

Фонд 218– Сумське окружне акцизне 

управління з акцизу на цукор м. Суми Сум-

ського повіту Харківської губернії 1861-1919 

рр. Опис 1.Листування з наглядачем цукро-

акцизного округу, цукровими заводами з 

питань надання тарифних і по хворобі відпу-

сток наглядачам, про переуступку залишків 

цукру цукровими заводами. Порівняльні ві-

домості обігу грошей по кошторисах витрат. 

43 од. зб. 1878-1907 рр. Опис 2. Листування з 

цукровими заводами з питань ведення цук-

рового виробництва, збуту цукру на внутрі-

шній ринок. Прохання, заяви, відомості гос-

подарів цукрових заводів про очікуваний 

вихід білого цукру і про кількість залишку 

вільного запасу цукру на заводах. Статисти-

чні відомості про виробництво цукру. 77 од. 

зб. 7. 1890-1919 рр. Фонд містить документи 

про надання свідоцтв на реалізацію цукру в 

Персії, Китаї,Туреччині, Фінляндії за про-

ханням П.І.Харитоненка, а також відомості 

про виробництво цукру. 

Фонд 220 – Угроїдський буряко-цукровий 

завод поміщика і заводчика П.І. Харитоненка 

в с. Угроїди Охтирського повіту Харківської 

губернії за 1891-1919 роки. У фонді: заключ-

ні баланси, технічні відомості про цукрова-

ріння, статистика робіт, списки робітників і 

службовців заводу. Всього 30 одиниць збері-

гання за 1894-1917 роки. 

Фонд 235 – Головна контора торгового 

дому «Харитоненко з сином». у м. Суми 

Сумського повіту Харківської губернії. У 

фонді знаходяться статистичні звіти, відомо-

сті про посіви буряків, здачу в оренду землі, 

урожай зернових, цукрових буряків, ліси, 

описи маєтків, списки робітників маєтків, 

книги бухгалтерського обліку. Всього 211 

одиниць зберігання за 1868-1922 роки. 

Фонд 349 – Червоноярузька економія Че-

рвоноярузького маєтку поміщиці М.С. Бібі-

кової, з 1872 року поміщика та заводчика  

І.Г. Харитоненка, з 1891 року П.І. Харитоне-

нка, з 1914 року його спадкоємців у с. Чер-

вона Яруга Червоноярузької волості Грайво-

ронського повіту Курської губернії. Там збе-

рігаються книги бухгалтерського обліку. 

Всього 11 одиниць зберігання за 1872-1899 

роки. 

Фонд 350 – Оленівський цукровий завод 

поміщика та заводчика П.І. Харитоненка, а  

з 1914 року його спадкоємців, з 1917 року 

О.П. Олів у с. Парафіївка Парафіївської во-

лості Борзненського повіту Чернігівської 

губернії. У фонді є технічні відомості про 

виробництво цукру, книга бухгалтерського 

обліку. Фонд становлять 2 одиниці зберіган-

ня за 1901, 1915-1916 роки. 

Фонд 352 – Янківський маєток поміщика 

та заводчика І.Г. Харитоненка,з 1891 року 

П.І. Харитоненка, з 1914 року нащадків  

П.І. Харитоненка в с. Янківка Охтирського 
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повіту Харківської губернії. В описі 1 є до-

повідь про діяльність маєтку, листування з 

головною конторою управління заводів Ха-

ритоненка з грошових та господарчих пи-

тань, місячні звіти, відомості з обліку оброб-

ки цукрових плантацій, витяги з табеля ро-

бочих Боярської економії та статистичний 

облік гужової сили маєтку, інвентарний опис 

Янківської економії. Всього14 одиниць збе-

рігання за 1880-1918 роки. До опису 2 увій-

шли: остаточний баланс, книга обліку інвен-

тарю. Всього 2 одиниці зберігання за 1913-

1919 роки. 

Фонд 364 – Зрубанська економія Велико-

бобрицько-Гребениківського маєтку графині 

М.Д. Апраксіної, орендована спадкоємцями 

П.І. Харитоненкана х. Зрубаний Великобоб-

рицької волості Сумського повіту Харківсь-

кої губернії. Фонд включає списки робітни-

ків економії на виплату заробітної плати, що 

становлять 2 одиниці зберігання за 1916-

1917 роки. 

Фонд 365 – Міхельпольська економія  

В.А. Харитоненка с. Міхельпілля Тімського 

повіту Курської губернії. с. Міхельпілля 

Тімського повіту Курської губернії. У ньому 

знаходяться статистичні відомості видатків. 

Фонд становить 1 одиницю зберігання за 

1893 рік. 

Фонд 367 – Миколаївська економія Мико-

лаївсько-Улянівського маєтку поміщика та 

заводчика І.Г. Харитоненкав с. Миколаївка – 

Вирівська Улянівської волості Сумського 

повіту Харківської губернії. У ньому є книги 

бухгалтерського обліку. Всього 4 одиниці 

зберігання за 1888-1914 роки. 

Фонд 368 – Ржавський буряко-цукровий 

завод, який орендував П.І. Харитоненко в с. 

Ржава Льговського повіту Курської губернії. 

Там знаходяться технічні відомості про ви-

робництво цукроваріння, листування Ржав-

ського цукрового заводу з головним управ-

лінням цукрових заводів та маєтків Харито-

ненка з адміністративних та господарських 

питань, головні книги та остаточні баланси, 

списки робітників. Всього 14 одиниць збері-

ганняза 1901-1911 роки. 

Фонд 372 – Великобобрицько-Гребеників-

ський маєток графині М.Д. Апраскіної, оре-

ндований спадкоємцями поміщика та завод-

чика П.І. Харитоненка, з 1917 року І.П. Ха-

ритоненка в с. Великий Бобрик Сумського 

повіту Харківської губернії. У фонді зберег-

лися відомості про урожай зернових, цукро-

вих буряків, книги бухгалтерського обліку. 

Всього 18 одиниць зберігання за 1915-1919 

роки. 

Фонд 373 – Гребениківська економія Ве-

ликобобрицько-Гребениківського маєтку гра-

фа М.М. Толстого, орендована спадкоємця-

ми П.І. Харитоненкав с. Гребениківка Вели-

кобобрицької волості Сумського повіту Хар-

ківської губернії. Там зберігаються списки 

робітників економії, відомості на виплату 

заробітної плати. Всього 2 одиниці зберіган-

ня за 1916-1917 роки. 

Фонд 384 – Улянівський цукровий завод 

поміщиків Кондратьєвих, з 1866 року поміщи-

ка та заводчика І.Г. Харитоненка в с. Улянівка 

Сумського повіту Харківської губернії. У 

ньомує книги бухгалтерського обліку. Всьо-

го 4 одиниці зберігання за 1866-1877 роки. 

Фонд 401 – Степанівський маєток П.І. Ха-

ритоненка в с. Степанівка Сумського повіту 

Харківської губернії. Там є оборотний ба-

ланс по рахунках, головні книги, журнали 

обліку роботи. Всього 10 одиниць зберіган-

няза 1899-1914 роки. 

Фонд 402 – Угроїдська економія угроїдсь-

кого маєтку І.Г. Харитоненка, аз 1891 року 

П.І. Харитоненков с. Угроїди Охтирського 

повіту Харківської губернії. Фонд представ-

лений оборотними балансами по рахунках та 

головними книгами. Нараховує 8 одиниць 

зберігання за 1895-1900 роки. 

Фонд 465 – Ржавська економія Ржавсько-

го маєтку, яку орендував поміщик і заводчик 

І.Г. Харитоненко, з 1891 року П.І. Харитоне-

нко в с. Ржава Льговського повіту Курської 

губернії. Там зберігаються головні книги, 

книга обліку робочої сили, щоденники робо-

ти тощо. Всього 7 одиниць зберігання за 

1892-1911 роки. 

Фонд 667 – Стрілківський маєток помі-

щика і заводчика П.І. Харитоненкага х. Стрі-

лки Угроїдської волості Охтирського повіту 

Харківської губернії. У фонді є кошторис 

рухомого і нерухомого майна, книга рахун-

ків надходжень і витрат. Всього 3 одиниці 

зберігання за 1918-1919 роки. 

Фонд 1105 – Верескунівська економія по-

міщика і заводчика П.І. Харитоненка у с. Ве-

рескуни Борзненського повіту Чернігівської 

губернії. Фонд містить відомості про пастви, 
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врожай, прибутки і витрати. Всього 2 одини-

ці зберігання за 1824, 1869-1870 роки. 

Інформація щодо громадської діяльності 

міститься у фондах: 

Фонд1 – Сумська міська управам. Суми 

Сумського повіту Харківської губернії. 1919 р., 

опис 1. Маніфест царя Миколи ІІ про пере-

будову державної ради. Постанови, приписи 

та відношення Харківського жандармського 

управління, Харківського губернського пра-

вління, Сумської міської управи про стяг-

нення недоїмки, організацію та роботу това-

риства покращання народної праці, розквар-

тирування розташованих у м. Суми військ. 

Журнали засідань міської думи. Формулярні 

списки.123 од. зб. 1804-1919 рр. Докумен-

ти,які стосуються родини Харитоненків від-

носяться до їх благодійної та меценатської 

діяльності. Цікавими видаються матеріали 

про виділення грошей на утримування місь-

кого приходського училища,1895 р.; про уч-

бові заклади, що утримувались на кошти 

родини.; щодо виділення коштів П.І. Хари-

тоненком на організацію в м. Сумах кадетсь-

кого корпусу, 1899 р. тимчасові правила ди-

тячої лікарні святої Зінаїди в місті Суми, 

побудованої на честь померлої доньки та 

збудованої на кошти П.І.Харитоненка 1898 р. 

[3]. Матеріали щодо діяльності дитячої ліка-

рні зберігаються у фонді 363:Дитяча лікарня 

Сумської міської управи м. Суми Сумського 

повіту Харківської губернії, опис 1. Звіти 

про прибутки та видатки лікарні. 3 од. зб. 

1896-1908 рр. 

Фонд 2 – Сумська повітова земська управа 

м. Суми Харківської губернії 1864-1919 рр., 

опис 1. Журнали засідань повітового земсь-

кого зібрання. Доповіді управи зібранню про 

стан народної освіти, збільшення стипендій в 

училищах, призначення пенсій. Списки гла-

сних та землевласників Сумського повіту. 

Окладні книги по повіту та м. Суми. 44 од. 

зб. 1865-1919 рр. В окладних книгах нерухо-

мого майна м. Суми за 1905-1917 роки вка-

зано майно,адреси будинків які належали 

родині Харитоненків [4]. 

Фонд 354 – Сумська міська дума м. Суми 

Сумського повіту Харківської губернії 1785-

1919 рр. Опис 1. Протоколи засідань міської 

думи. Циркуляри попечителя Харківського 

учбового округу про порядок організації 

шкільного життя. Звіт Сумського міського 

громадського банку 1887 р. Списки гласних. 

Книги обивателів м. Сум.60 од. зб. 1860-1918 рр. 

Фонд містить документи про участь І.Г. Ха-

ритоненка у будівництві бруківки, 1886 р.; 

про встановлення пам’ятника І.Г. Харитоне-

нку в м. Суми, 1894-1899 рр.; лист Харківсь-

кого губернатора про присвоєння П.І. Хари-

тоненку звання почесного громадянина міста 

Суми та подяка П.І. Харитоненка Сумському 

міському голові за присвоєння звання, 1899 р. 

[5]. 

Громадська діяльність представників ро-

дини Харитоненків нерозривно пов’язана з їх 

господарською діяльністю і відображена у 

фондах органів міського, земського, стано-

вого самоврядування: 

Фонд 767 – Сумський міський магістрат 

м. Суми Сумського повіту Харківської губе-

рнії, опис 1. Укази та журнали засідань місь-

кого магістрату. Судові справи про побої, 

образи та порушення законів. 20 од. зб. 1826-

1856 рр. Стосовно родини Харитоненків 

фонд має документи щодо майна та прина-

лежність до відповідного стану. За архівни-

ми даними у травні 1848 р. Іван Герасимович 

(засновник династії цукрозаводчиків) купує 

у селянина Степана Руденка «дворовое мес-

то, с имеющеюся на нем деревянною пост-

ройкою, состоящею в городе Сумах в Прео-

браженском приходе» [6], а також в листо-

паді 1849 р. у Федора Іванова «двор в городе 

Сумах в Воскресенскомприходе»[7]. Крім 

того цей фонд містить інформацію,про те що 

батько майбутнього засновника династії Ге-

расим Омелянович Харитоненко був сільсь-

ким волосним головою[8]. Волосний голова 

– в державному селі – голова волосного пра-

вління(1797-1861). Обирався на 2, з 1837 р. – 

на 3 роки представниками сільських това-

риств і затверджувався губернською палатою 

державного майна. 

Діяльність жіночої лінії династіїХарито-

ненків, зокрема, їх сумлінна повсякденна 

праця щодо становлення й розвитку на Сум-

щині благодійництва й жіночої освіти відо-

бражена у матеріалах фонда 1197: 

Фонд 1197 – Жіноче училище при Сумсь-

кому дитячому притулку ім. Н.М. Харитонен-

ко в м. Суми Сумського повіту Харківської 

губернії за 1913-1919 роки. У ньому представ-

лений звіт про стан жіночого училища при 

Сумському дитячому притулку ім. Н.М. Хари-
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тоненко. Лиш 1 одиниця зберігання за 1914 

рік. 

Як власники Торгового Дому «І.Г. Хари-

тоненко з сином» брали активну участь у 

всеросійських та всесвітніх промислових 

виставках. Всесвітні та всеросійські промис-

лові виставки це своєрідний інструмент, 

яким користувалися уряди для діалогу з гро-

мадськістю, показу досягнень національної 

промисловості, використання новітніх тех-

нологій. Підприємці активно брали участь у 

таких заходах та намагалась продемонстру-

вати свої досягнення в різних галузях науки, 

техніки, сільському господарстві, залізнич-

ному будівництві та в цукровій промислово-

сті зокрема. Промислові виставки слугували 

розвитку міжнародної торгівлі, зміцненню та 

розширенню економічного співробітництва 

між державами. Експонування новинок різ-

них галузей науки, техніки і виробництва 

мало велике пізнавальне значення для бага-

тьох галузей людської діяльності.Важливими 

для вивчення нашої теми є документи,які 

зберігаються у фонді Р-2362: 

ФондР-2362 – Колекція документів з істо-

рії Сумщини. Вони містять відомості про 

відзнаки продукції:срібна медаль на Всеро-

сійській виставці в Санкт-Петербурзі (1870 р.), 

медаль на виставці в Аенє (1873 р.), медаль 

1-го класу на Міжнародній виставці в Філа-

дельфії (1876 г.), золота медаль на міжнаро-

дній виставці в Парижі (1878 р.). У 1882 році 

І.Харитоненка отримав дозвіл зображувати 

на своїй продукції двоголового орла й став 

купцем 1-ї гільдії. Крім того сім цукрових і 

один рафінадний заводи торгового дому 

отримали такі відзнаки: почесний диплом на 

Всесвітній виставці в Ніцці в 1884 р., золоту 

медаль на Всесвітній виставці в Антверпені 

1885 р., вищу нагороду на Всесвітній виста-

вці в Парижі в 1889 р., повторення зобра-

ження Державного герба на Всеросійській 

виставці в Нижньому Новгороді в 1896[9]. В 

цьому фонді також зберігається копія грамо-

ти імператора Миколи ІІ про жалування 

П.І.Харитоненку дворянства, з описом герба, 

щита та девізу[10]. 

Осмислення ходу історії неминуче викли-

кає питання про роль у ній тієї чи іншої осо-

бистості. І дійснов історії дуже багато подій 

персоніфіковано, і тому роль особистості 

нерідко виявляється виключно значущою.З 

одного боку, діяльність особистості, обме-

жена обставинами середовища і характером 

суспільства, але з іншого – роль особистості 

істотно підвищується, коли в розвитку суспі-

льства з’являються альтернативи. При цьому 

в ситуації альтернативності від якостей осо-

бистості може залежати і вибір альтернати-

ви. Династія Харитоненків являє собою яск-

равий приклад використання таких альтерна-

тив та можливостей і вимагає не лише фор-

мального відтворення картини їх різноманіт-

ної діяльності, а й глибокого осмислення їх 

коренів та мотивації. Завдяки науковому 

аналізу документальних джерел стає можли-

вим чесне відновлення історичної правди, з 

усіма позитивними та негативними сторонами. 

Необхідність біографічної реконструкції 

життя та діяльності видатних представників 

династії цукрозаводчиків Харитоненків, які 

існували у минулому і були часткою істори-

чного процесу в його широкому розумінні, 

обумовлена їх непересічною господарською 

та громадською діяльністю в другій половині 

ХІХ початку ХХ століття. Виокремлення 

центральної ідеї життя родини, усвідомлення 

його головного змісту, що визначило кожно-

го представника династії як індивідуаль-

ність, що має право бути висвітленою в істо-

рії людства не можливо без ретельного ви-

вчення архівних документів. 
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BUSINESS AND PUBLIC WORK KHARITONENKO’S DYNASTY 

IN DOCUMENTS OF THE STATE ARCHIVES OF SUMY REGION 

 

Archived documents are certainly an integral part of the cultural heritage of the Ukrainian people. Necessity 

research dynasty Kharytonenkos role in the economic and social of the Russian Empire’s development of the second 

half. XIX–early twentieth century le adsto the need to analyze a widerange of archival documents. However, in modern 

Ukrainian historiography virtually no work specifically de voted to the problem out lined. In the Soviet period as a 

result of deliberate interference with the work of historians was depersonalization history have been artificially 

narrowed the maticframes studies, e specially thos econcerning biographical history. Dis regard the principles of 

objectivity and historicism led to the leveling and humiliating role of the individual in history. 

The largest and most important group of documents on the history of economic and social activities a res to redin 

the State Archives of Sumy region. Funds of factories and e states family Kharytonenkos containing account books, 

information on progress, reports, reports, statements audits, lists of workers, descriptions of property, technical details 

of the production. The yare of great importance for the study of economic and social activities Kharytonenko’s dynasty, 

the study of historical experience. Representatives of this dynasty over come hard way from villages uburb of Lower 

Sirovatka Sumycounty Kharkov province, the weal theist and famous not only in Russia sugar manufacturers. Thanks to 

the ir hard work amounts provincial town has become a leading center for the sugar-refining industry Kharkov 

province. Funds of of the State Archives of Sumy region en able the study of complex materials, aggregate documents 

public, political, scientific, national economic and cultural significance, formed by various activities Kharytonenkos 

family and their businesses. It is well known that the documents are a means of fixing different way son special 

materials information about facts, events, phenomena, objective reality and human mental activity, but that the 

documents of personal origin is an in exhaustible our ceofall forms of intellectual history and public opinion. 

Keywords: archive, archival fonds, economic activity, entrepreneur, sugar industry, sources of personal origin. 
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ІВАН СТЕПАНОВИЧ МАЗЕПА-КОЛЕДИНСЬКИЙ – 
ВТІЛЕННЯ ЕПОСУ УКРАЇНСЬКОГО ДУХОВНОГО 

ВІДРОДЖЕННЯ КОЗАЦТВА 
 
 

Ось вже понад 300 років український полководець і дипломат Іван Степанович Мазе-
па розглядається деякими істориками як зрадник. Поштовхом до розгляду цього міфу 
стало оголошення йому анафеми відповідно до наказу Петра I. На підставі аналізу зіб-
раного історичного матеріалу в статті показано багатогранність цього неординар-
ного політика, його боротьба проти гноблення свого народу за національне визволен-
ня. Дана публікація покликана розвінчати один із довготривалих міфів сформованих ро-
сійською історіографією. Разом із тим, автор, свідомий того, що гетьман був особис-
тістю достатньо контроверсійною, тому і різняться його оцінки українськими та ро-
сійськими істориками. Автор прийшов до висновку, що не тільки російські історики ма-
ють право на власну візію Івана Мазепи, але й українські цілком слушно вважають його 
українським національним героєм, що здійснив хоч і невдалу спробу звільнення від імпер-
ського ярма. 

Ключові слова: Іван Степанович Мазепа, Петро I, Гетьманщина, Малоросія, Північна 
війна, Полтавська битва, Карл XVII. 

 

 

Іван Степанович Мазепа [1644-28.8 (8.9) 

1709, Бендери] – український державний і 

військовий діяч [1, c. 212; 2]. Він був другим, 

після дипломата графа Федора Головіна, ка-

валером ордена Святого апостола Андрія 

Первозваного (орденської нагороди старої 

Росії). Народився він у дворянській правос-

лавній сім’ї в сімейному помісті Мазепинці 

поблизу Білої Церкви на Київщині. І. Мазепа 

отримав хорошу освіту: спочатку він навчав-

ся в Києво-Могилянській колегії (духовній 

академії), по тому в Єзуїтському колегіумі у 

Варшаві, виховувався при дворі польського 

короля Яна Казимира. Свою освіту він дове-

ршив за кордоном в Голландії, Італії, Німеч-

чині та Франції. 

Обдарований від природи надзвичайним 

розумом, отримавши у єзуїтів відмінну осві-

ту, І. Мазепа був людиною високої європей-

ської культури. Він провів декілька років в 

країнах Західної Європи, був знавцем кіль-

кох європейських мов і власником першок-

ласної бібліотеки, за освітою – фахівець з 

артилерії. Військові науки, зокрема артиле-

рію, І. Мазепа вивчав у голландському місті 

Девентер, «причому цілий рік був присутній 

при відливанні кращих в Європі гармат май-

стра Віллема Вегеварда», потому у Франції 

[6]. 

У 1660-х роках І. Мазепа залишив службу 

при дворі: як вважають внаслідок романтич-

ної пригоди, що отримала гучне поширення, 

і більш чи менш прикрашену в легендах і 

фантазіях, оспіваних низкою знаменитих пое-

тів. Першим звернув на нього увагу Джордж 

Байрон, що написав у 1818 році поему «Ма-

зепа». Про нього писали також Кондратій 

Рилєєв, Олександр Пушкін, Віктор Гюго, 

Юліуш Словацький та багато інших. Всі во-

ни увічнили ім’я Мазепи, створивши при 

цьому романтичний, але достатньо далекий 

від істини образ. 

Французький дипломат Жан де Балюз 

описує зовнішність Мазепи, йому було тоді 

вже 67 років: «Невисокий, худорлявий, сим-

патичний, тілом стрункий. Чоло високе, 

погляд ясний і суровий, руки тонкі, витонче-

ні й білі, як у жінки, хоч тілом він міцніший 

німецького рейтара і вершник відмінний» [6]. 

Він був різним, але загалом – типовим си-

ном свого класу і своєї епохи – епохи духов-

ного українського відродження козацтва, як 

в позитивному, так і в негативному розумін-

ні цього слова. Його особиста харизма, вмін-

ня подобатися, блискуче красномовство зве-

рнули на себе увагу також і при дворі. Су-

часники рахували його найбільш багатим, 

найбільш впливовим, найбільш розумним і 
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найбільш хитрим правителем цього закутка 

Європи [6]. Неможна не відмітити і його не-

гативні риси характеру як мстивість, славо-

любство, невдячність [5]. Як неординарна і 

багатогранна фігура, він був овіяний орео-

лом різноманітних легенд і міфів, так як до-

бивався своєї мети, із точки зору сьогодення, 

не завжди чистими засобами. Очевидно, цим 

і можна пояснити негативну оцінку його 

особистості істориками. 

У 1669-1681 роках І. Мазепа служив у ге-

тьмана Правобережної України П.Д. Доро-

шенка і у гетьмана Лівобережної України 

І.С. Самойловича. В Чигирині Іван Мазепа 

розпочав службу на посаді хорунжого на-

двірної хоругви, тобто гетьманської гвардії. 

Його бойовим хрещенням рахують участь 

у спільному поході військ гетьмана Дороше-

нка і турецької армії правителя османів Му-

хамеда IV проти Польщі у 1672 році, коли 

союзники здійснили походи на Кам’янець-

Подільський і Львів. Він приймав участь у 

переговорах з кримським ханом Селім-

Гіреєм, перебував у полоні запорізького ота-

мана Івана Сірка, який не поділяючи про 

турецьких поглядів гетьмана Правобережної 

України був відправлений у Москву. В Мос-

кві він увійшов у довір’я бояр і діяв на шко-

ду Дорошенкові. Після цього і став служити 

у Самойловича [2; 12]. 

У 1682-1686 роках на Лівобережжі Мазе-

па займав відповідальну посаду генерально-

го єсаула. За дорученням гетьмана Самойло-

вича Мазепа їздив до Москви і там нібито 

писав на нього доноси. За допомогою фаво-

рита правительки Софії Олексіївни, князя 

Василя Голіцина, він добився арешту геть-

мана Самойловича і свого обрання на геть-

манську посаду. Це обійшлося йому в діжку 

з 11 тисячами золотих карбованців і більше 

трьох пудів срібного посуду. Те й інше стало 

вагомим аргументом на користь його канди-

датури [12]. Відповідно до твердження  

Т. Таірової-Яковлевої, підпис Мазепи в до-

носі на старшину Самойловича був всього 

лиш четвертим після Борковського, Воєхе-

вича і писаря Прокоповича, чиєю рукою і 

був написаний цей донос. Всі ці підписи в 

низу листа завершив підпис Василя Кочубея. 

Як видно, пише далі Т. Таірова-Яковлева, не 

Мазепа, а саме Кочубей, відіграв також клю-

чову роль при зміщенні гетьмана [9]. 

Мазепа склав присягу на вірність Російсь-

кому царству і його самодержавному прави-

телю Петру І Олексійовичу, і 25 липня 1687 

року був обраний «царської величності Війська 

Запорізького обох сторін Дніпра гетьманом». 

На посаді гетьмана Мазепа завоював сим-

патії Петра І і став довіреною особою імпе-

ратора і майже необмеженим правителем 

Гетьманщини, яку російських актах стали 

називати Малою Росією [11]. 

У себе в Гетьманщині він відливає гарма-

ти, а також як і Петро І направляє молодих 

людей з шляхетних сімей навчатися за кор-

дон, відкриває друкарню і перетворює Киє-

во-Могилянську колегію в академію. В Укра-

їні він створює нові регулярні полки так зва-

них «компанійців» і «сердюків», будує на 

Дніпрі цілу флотилію козацьких «чайок» і 

«дубків», за допомогою яких захоплює в по-

низзі ріки татарські й турецькі містечка. Все 

це він робить в Україні в дусі петровських 

реформ. До того ж він був ще непересічним 

політиком [4]. 

Вже як гетьман, він весною 1689 року 

приймав участь у другому кримському похо-

ді Голіцина, в 1695 і 1696 роках – в двох по-

ходах Петра на Азов. Його полки входили до 

складу сил боярина Б. Шереметьєва. В 1697-

1698 роках разом з російськими військами 

українські козаки ходили на турецьку форте-

цю Очаків. 

Мазепа в той час вірно служив царю, на-

магаючись виконати всі його накази і дору-

чення. Петро високо цінував важливу інфор-

мацію про політичне становище у Східній 

Європі (перш за все в Польщі) і на Балканах, 

яку поставляв йому Мазепа, завдяки чому 

він користувався у царя великим авторите-

том в малоросійських справах і часто вина-

городжувався ним. Петро зробив йому нема-

ло дарів «за вірність» тисячами кріпаків. Ма-

зепі належало понад 100 тис. селян в Україні 

і понад 20 тис. в Росії [12]. 

На початку Північної війни Мазепа ще ак-

тивно допомагав Петру І; в 1705 р. – він здійс-

нив похід на Волинь на допомогу союзнику 

Петра – польському королю Августу; в 1706 р. 

– відбулася його зустріч з Петром І в Києві, де 

він активно взявся за будівництво закладеної 

царською величністю Печерської фортеці. 

У своєму стремлінні до повноти особистої 

влади Мазепа не міг розраховувати на повну 
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підтримку міських полків – Чернігівського, 

Глухівського, Полтавського та інших, а також 

запорожців, тому на противагу їм він почав 

створювати особисті «мисливські полки». 

Починаючи з 1688 року в Москву з Мало-

росії стали поступати доноси про таємні пе-

ремовини гетьмана зі Швецією і Річчю Пос-

политою. Однак цар рахував такі листи на-

клепом на вірну йому людину, переправляю-

чи їх в Батурин, де авторів таких листів очі-

кувала страта. Мазепа заарештував отамана 

Дніпровського Правобережжя Семена Палія, 

відомого вдалими набігами в Таврію і захоп-

ленням кримського хана Османа Гірея. Він 

звинуватив його перед Петром І, що нібито 

отаман веде таємні перемовини з Карлом 

ХІІ, і відправив його під конвоєм до Москви. 

За наказом царя Палій як зрадник був засла-

ний до Сибіру [12]. 

Малоросійський правитель не однократно 

отримував від боярської Москви царські на-

городи, серед яких 8 лютого 1700 року був 

отриманий орден Святого апостола Андрія 

Первозваного (після зради гетьмана, Петро І 

видав указ про позбавлення його цієї нагоро-

ди), угорський бархатний кептар на соболях 

з діамантовими запонками ціною 750 карбо-

ванців. 

Офіційно захищаючи інтереси росіян, Ма-

зепа таємно мріяв визволити козаків, позбав-

лених російським монархом права на самов-

рядування. Знаючи, однак, непередбачува-

ність царя в його діях, жорстокість і недовіру 

до козаків, Мазепа мовчав, але кожного сво-

го вірогідного супротивника змітав з дороги, 

частково за допомогою само Петра. Як вид-

но, він був також і великим майстром полі-

тичного виживання. 

Із початком Північної війни зі Швецією 

1700-1721 років малоросійський гетьман по 

царському велінню забезпечив утримання 

гарнізонів і військово-інженерні роботи в 

фортецях Лівобережної і Правобережної 

України. Його полки діяли на допоміжних 

театрах військових дій під Псковом, на Во-

лині, в Галичині і Білорусії. 

Згідно відомостей швейцарського істори-

ка Гіттермана, вже з самого початку Північ-

ної війни з боку Швеції і Польщі було здійс-

нено не мало намагань спонукати Мазепу до 

відторгнення України від Росії і до військо-

вого заколоту проти Москви. За це йому бу-

ло обіцяно пост керівника самостійної украї-

нської держави. Однак, Мазепа вперто ухи-

лявся від подібного роду пропозицій до тих 

пір, поки ще рахував можливою перемогу 

царя. Про всі ці пропозиції він навіть пові-

домляв Петру і цим справив на нього вра-

ження абсолютної лояльності. 

Відомо, що Мазепа не пізніше 1706 року 

розпочав свою рафіновану подвійну гру. Про 

його таємні відносини з польським королем 

Станіславом Лещинським було не раз докла-

дено Петру вже у 1707 році, але цар не вірив 

цим звинуваченням. В дійсності ж гетьман 

готував разом з ворогами змову проти над-

мірно довірливого господаря [3, c. 90-92]. 

Виношуючи націоналістичні ідеї про са-

мостійність України і відторгнення її від Ро-

сії, Мазепа в 1707 році вступив у тайні пере-

говори з новим польським королем Станіс-

лавом Лещинським. Мова йшла про перехід 

України знову під владу Речі Посполитої [12]. 

Генеральний суддя Малоросії Василь Ко-

чубей і полковник Іван Іскра не раз відправля-

ли Петру І доноси з перерахуванням всіх фак-

тів зрадництва Мазепи. Але, заклопотаний 

справами, пов’язаними з війною зі шведами, 

Петро Олексійович доручив розібратися з до-

носами Кочубея і його товаришів графу Голо-

вкіну і доповісти йому. По завданню графа 

упереджені судді винесли свій суворий вирок: 

стратити доносителів у Запорізькому війську. 

Після затвердження цього вироку Петром І 

Кочубея і Іскру стратили. Мазепа жорстоко 

розправився також і з їх сім’ями [5]. 

Наляканий цим доносом, Мазепа після 

успішних для нього наслідків слідчої справи, 

почав ще енергійніше вести переговори з 

Станіславом Лещинським і Карлом ХІІ, які 

закінчилися ухвалою з ними таємних дого-

ворів. Мазепа надав шведам для зимівлі 

укріплені пункти на Сіверщині, зобов’язався 

доставляти провізію, схилити на бік Карла 

запорізьких козаків, навіть калмицького хана 

Аюку. За договором зі Станіславом вся 

Україна з Києвом, Сіверщина з Черніговом і 

Смоленськ повинні приєднатися до Польщі. 

Мазепа ж, на підставі цього договору, став 

би правителем Полоцького і Вітебського 

воєводств, з титулом князя і на правах, схо-

жих з правами герцога курляндського [2]. 

Шведсько-українські відносини, як вважає 

німецький історик Штьокл, вже тоді мали 
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свою традицію. Швеція була єдиним союз-

ником, на якого могла розраховувати Україна 

в своєму стремлінні до самостійності в боро-

тьбі проти Речі Посполитої і Москви [8, c. 354]. 

Мазепа, однак, для здійснення свого плану 

терпляче очікував того моменту, коли буде 

можливо скористатися сприятливим збігом 

обставин – в даному випадку, військовими 

успіхами Швеції. Він зробив ставку на швед-

ського короля Карлі ХІІ, вирішивши, що йог 

королівству вже забезпечена перемога над 

Московією. Ще до вторгнення Карла ХІІ на 

терени України, Мазепа обіцяв надати в його 

розпорядження армію в 30000 козаків. Літом 

1708 року війська Карла ХІІ вторглися в Росію. 

Засліплений обіцянками Мазепи про до-

помогу, Карл не дочекався шведського вій-

ська під командуванням генерала Левенгауп-

та. 27 вересня 1708 року поблизу села Лісна 

генерал був атакований російськими війсь-

ками під керівництвом Петра І і цілком роз-

битий. Левенгаупт втратив у бою половину 

свого війська, всю артилерію і ввесь обоз, що 

складався з 5000 телят, і лише з невеликою 

частиною загону встиг приєднатися до армії 

свого короля. 

Спроби Карла ХІІ прорватися до Москви 

на смоленському і брянському напрямку бу-

ли відбиті російськими військами. Тимчасо-

во відмовившись від наступу вглиб Росії і 

розраховуючи на допомогу гетьмана, Карл 

ХІІ в жовтні 1708 року повернув свої війська 

з районів Костеничі й Стародуба в Україну. 

Вирішивши, що доля Петра І вже остаточно 

вирішена, Мазепа скидає з обличчя маску і 

просить шведів допомогти йому скинути 

московське поневолення [3, c. 90-92]. 

Карл ХІІ направив своє військо в Україну 

ще до прибуття армії Левенгаупта не тільки 

тому, що його армія була виснажена, але й 

тому, що населення півдня Росії було озлоб-

лене у зв’язку із зростанням з боку царя тис-

ком: часті призови на військову службу, без-

пощадне підвищення податків, нехтування 

місцевими традиціями. Це знову відродило в 

більшості козаків прагнення до державної 

незалежності. Таким чином, здавалося, що 

передумови до розгортання визвольного руху 

були очевидні: на чолі козаків стояв тоді чис-

толюбивий гетьман Іван Мазепа [3, c. 90-92]. 

Мазепа укріпив фортеці Ромни і Гадяч, 

доручив сердюкам захищати свою столицю 

Батурин, де знаходився значний арсенал, вся 

важка артилерія, реманент, декілька хлібних 

хлівів – все це назначалося шведам. Його 

табір був розташований маж Стародубом і 

Новгород-Сіверським, поблизу містечка Се-

менівка. Там і виголосив Мазепа перед своїм 

військом полум’яну промову, в якій заявив 

про необхідність попередження небезпеки, і 

про свій намір звільнити вітчизну від рабства 

і презирства. «... Я поклав початок вашому 

благополуччю. Шведський король прийняв під 

своє покровительство Малоросію. Зброя 

вирішить долю держави. Станемо відстою-

вати незалежність. У шведах ми бачимо не 

тільки друзів, але й доброзичливців. Вони 

послані самим Богом для визволення вітчиз-

ни нашої від рабства і презирства. Подбає-

мо про свою користь, упередимо небезпеку. 

Цього вимагає від нас потомство. Боїмося 

його проклять» [5]. 

Мазепа намагався звинуватити царя в ти-

ранії, давав зрозуміти, що тільки шведський 

король зможе позбавити Україну від плюнд-

рування і повного безправ’я. Але і цими сло-

вами він не зміг переконати козаків. Мазепа 

привів до табору Карла ХІІ всього лиш 3000 

кавалеристів. Це були запорожці, козацька 

старшина, піший полк сердюків особистої 

гетьманської варти. Основна ж маса україн-

ців залишилася вірною царю, так як сподіва-

лася, що він захистить їх від козацької верхі-

вки [3, c. 90-92]. 

Як не дивно, але Мазепа в останній раз 

прислужився Росії тим, що умовив Карла ХІІ 

йти не на Москву, а в Україну, де, оточуючи 

Полтаву, шведи втратили багато часу і май-

же ввесь пороховий запас, так що на час 

Полтавської битви вони залишилися майже 

без зарядів. 

25 жовтня 1708 року Мазепа під приводом 

приєднання до російської армії з кількома 

тисячами козаків перейшов через річку Десну 

в розташування королівської армії. 29 жовт-

ня Петро І отримав відомість про зраду Ма-

зепи. Цар спочатку не хотів цьому вірити. 

Але, коли ця інформація підтвердилася, він 

зібрав на наступний день військову раду, де 

було вирішено «розорити вщент» Батурин і 

перенести столицю Гетьманщини в прикор-

донний з Росією Глухів. Там, 7 листопада і 

відбулися вибори нового гетьмана Малоро-

сії. Ним став полковник Скоропадський. 
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Набіг на гетьманський форпост Батурин 
було наказано здійснити кавалерійському 
генералу О. Меншикову. В Батурині знахо-
дився ще гарнізон Мазепи у 8 тисяч осіб, всі 
зібрані для шведів запаси провізії і вогневі 
припаси. Вранці 2 листопада Меншиков з 
драгунською кавалерією підступив до Бату-
рина і взяв його приступом. Після двогодин-
ного бою залишки гарнізону разом зі всім 
цивільним населенням були винищені. Всьо-
го в батуринській трагедії загинуло близько 
15 тисяч осіб, в тому числі жінки і діти, що 
сховалися в замку. 

Всі будівлі, церкви і монастирі були розг-
рабовані й, згідно царському указу, Мазе-
пинська резиденція повністю спалена, а май-
но Мазепи – конфісковане. І навіть через 20 
років після цієї трагедії Батурин все ще був 
пусткою [11; 9]. 

Після отримання відомості про трагедію 
своєї столиці Мазепа «на прохання полковни-
ків» написав універсали до міст і старшини, 
«що він не для приватної своє користі, а для 
загального добра всієї вітчизни і Війська 
Запорізького прийняв протекцію шведського 
короля». Причини свого переходу до шведів 
він пояснив тим, що Москва без всякої їх 
згоди почала відбирати українські міста, ви-
ганяти людей і розміщувати на їх теренах 
свої гарнізони, російські власті прагнули 
знищити саме ім’я Війська Запорізького, 
козаків перетворити на драгунів і солдатів, а 
сам малоросійський народ поневолити [9]. 

9 листопада 1708 року в Троїцькому 
соборі Глухова в присутності Петра І була 
здійснена літургія і молебень, після чого 
Мазепа був підданий вічному прокляттю. В 
той же день в Глухові була здійснена 
символічна страта колишнього гетьмана

1
. 

                                                           
1 На майдан винесли набите чучело Мазепи. По тому прочи-

тали вирок щодо його злочину і страти; князь Меншиков і 

граф Головкін розірвали жалувані йому грамоти на геть-

манський ряд, чин дійсного таємного радника і орден свято-

го апостола Андрія Первозваного і знята з чучела стрічка. 

По тому кинули кату це зображення зрадника; всі штовхали 

його ногами, і кат тягнув чучело на шнурку по вулицях і 

майданах міста до місця страти, де і повісив… Накладання 

анафеми було поєднане з процедурою громадянської стра-

ти. Зібрані звідусіль священики і монахи в чорних сутанах, 

співали псалми, оточили чучело, а по тому розмахуючи над 

ним чорними свічками, почали вигукувати: «Да будет 

Мазепа проклят». Архієрей вдарив чучело палицею в груди 

і вигукнув: «Предателю и отступнику Ивану Мазепе – 

Анафема». По тому чучело з вигуками потягли з церкви, а 

за ним йшли священики наспівуючи: «Днесь Иуда оставля-

ет учителя, приемлет дьявола» [13]. 

Сама церковна анафема була здійснена всу-
переч канонам православ’я, і накладена не за 
рішенням православної церкви, а за наказом 
російського царя Петра І. Адже Мазепа ні-
коли не здійснював ніякого злочину ні 
проти церкви, ні проти релігії. Заочно він 
був нагороджений орденом Іуди – спеціаль-
но для нього запровадженого ордену гань-
би. Театральна вистава з анафемою була 
влаштована Петром І. Така розправа над 
Мазепою, як вважає Таірова-Яковлєва, була 
прелюдією для ліквідації автономії України 
[9]. Всі дії Мазепи мали конкретну мету, а 
мета – виправдовує засоби, їх все ще деякі 
історики розцінюють як зраду. 

Під час битви під Полтавою 8 липня 1709 
року Петро отримав перемогу над шведсь-
ким королем. 87 днів російські солдати, 
українські козаки і мешканці міста проти-
стояли штурму шведського війська. Всі 
спроби Карла ХІІ оволодіти Полтавою ви-
явилися марними. Після битви генерал Леве-
нгаупт разом із залишками шведської армії 
відступив до Переволочного, де настигнутий 
росіянами був змушений здатися. Він провів 
решту свого життя в Росії. 

Карл ХІІ із залишками свого розгромле-
ного війська ретирувався у напрямку устя 
річки Інгул. Він зупинився на Руській косі, 
очікуючи переправи через Південний Буг на 
«Волошку», щоби звідти потрапити під за-
хист очаківського паші! Очікувати кораблів 
від паші для переправи йому прийшлося де-
кілька днів. Фінський археолог Лундіус по 
своїй пізнавальній подорожі у 1852 році так 
описує ці події «На кінець очаківський паша 
вислав судна для переправи. Заледве втікачі 
шведи почали розташовуватися на суднах, 
лиш король досягнув протилежного берега, 
як російське військо замайоріло в степу. На 
переправі виникла метушня… Підрозділи 
Мазепи хутко поскакали в добре відомі їм 
схованки на Крим, кинувши шведів і союзних 
їм валахів на поталу долі…» [10]. 

Мазепа з Карлом ХІІ прибув, на кінець, у 
Бендери. Турецький султан відмовився вида-
ти Мазепу царському послу Толстому; не 
зарадили і 300000 золотих, які Петро І за-
пропонував муфтію за сприяння у видачі 
колишнього гетьмана. Але сили Мазепи були 

вже підірвані. Він помер у тому ж році. 



 
Мапа 1 [3, c. 91]. У російському виконанні А. Молоткова 

 

Німецький історик Г. Штекль вважає,  

що, як малоефективною виявилася підтримка 

українських інтересів шведами, так і зрада 

Мазепи не мала великого значення. Провал 

його задуму Г. Штекль вбачає в тому, що 

гетьман просто не був особистістю здатною 

зібрати ввесь український народ під свої стя-

ги. Гетьман провадив свою власну егоїстич-

ну політику [5, c. 355]. 

Всі гетьмани України, починаючи з Бог-

дана Хмельницького, не виключаючи й Івана 

Мазепи, у складний і суперечливий період 

козацьких війн зачасти змінювали своїх по-

літичних союзників і переходили на бік су-

противника. Також і цей договір зі шведсь-

ким королем Карлом ХІІ козаки не розгляда-

ли як зраду, як щось небувале і ганебне. До 

того ж і з боку представників різного рівня 

влади Російської імперії часто порушувалися 

умови договору, однобічно тлумачилися 

окремі його статті. 

Особистість Мазепи історики оцінюють 

по-різному. У поемі О. Пушкіна «Полтава» 

він представлений як злочинець, зрадник, 

Іуда [7]. Для росіян – він зрадник, для украї-

нців ж – талановитий дипломат, меценат, 

просвітитель, патріот, борець за незалеж-

ність. На їх думку, Мазепа є трагічною осо-

бистістю: на зраду Петру І, якого високо ці-

нував, і на величезний ризик, пов’язаний із 

розпочатою грою, він відважився тільки лиш 

заради блага свого народу. А боротьба за 

національне визволення ніколи не рахувала-

ся зрадою. Ось вже понад 25 років українсь-

кої незалежності Мазепа є символом україн-

ського протистояння Росії, дороговказом 

руху її по утвердженню державності. 
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Традиція анафеми Мазепі свято тривала 

аж до 1917 року в православній церкві Росій-

ської імперії. Однак, і до цієї пори московсь-

кий патріархат не вирішив питання щодо 

зняття анафеми чи визнання її неправомоч-

ною [9]. 

Собор єпископів Святої української греко-

католицької церкви в Канаді у місті Едмон-

тоні 6 червня 1959 року, однак, одноголосно 

прийняв постанову, підписану митрополи-

том Вінніпегу і всієї Канади Ілларіоном та 

іншими, де йдеться: «Анафему, накладену у 

1708-му році на гетьмана Івана Мазепу, вва-

жаємо не дійсною і не існуючою, а самого 

гетьмана Івана Мазепу визнаємо одним з 

найбільших церковно-державних мужів. І 

тому благословляємо всьому нашому духо-

венству і всім нашим вірним молитися про 

блаженної пам’яті гетьмана Івана Мазепу, як 

вірного і благочестивого сина Української 

православної церкви» [13]. 

Мазепі присвячено багато гравюр, картин, 

музичних і літературних творів, скульптур. 

На його честь названі населені пункти та 

вулиці України. Його портрет зображений на 

українських грошах і поштовій марці. 
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IVAN STEPANOVYCH MAZEPA-KOLODYNSKI – THE EMBODIMENT 

OF EPOS OF THE UKRAINIAN SPIRITUAL RENEWAL OF KOZATSTVO 

 

For more than 300 years, some historician have considered the Ukrainian warlord and diplomat Ivan Mazepa as a 

traitor. The impulse to consider this myth was caused by a declaration of anathema on him by the order of Peter I the 

Great. On the basis of analysis of the collected historical material a manysidedness of this extraordinary politician, his 

struggle against the oppression of his people and his struggle for national liberation is shown in the article. This 

publication is intended to dispel one of the long-existing myths made by the Russian historiography. At the same time, 

author knows that hetman’s personality was sufficiently controversial and that’s why opinions of the Ukrainian and 

Russian historicians as for evaluation of his personality are different. The author came to the conclusion that not only 

Russian historicians have the right to their own vision of Ivan Mazepa, but also the Ukrainian historicians consider him 

as a national hero, who made an unsuccessful attempt to slip the imperial collar, that is fair enough. 

Except for the usual publications involved in the discussions about the personality of this hetman, we used studies of 

the western specialists, who assume neutral (not prejudiced) attitude. They assess a situation around the Battle of 

Poltava and «treason» of the hetman in a more deliberate manner. The historicians of different countries don’t give «a 

certain political complexion» to Mazepa’s act, and draw attention to the fact that non-compliance with bilateral 
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agreements was typical both for Cossacks since the time of Bohdan Khmelnytsky, and the Moscow rulers, who 

interpreted the separate paragraphs in their own way. Obviously, this factor was one of impulses that caused the 

decisive steps of Mazepa towards the union with the Swedish king Charles XII. 

It should be noted that the figures of Bohdan Khmelnytsky, Ivan Mazepa, Symon Petliura are the symbols of the 

Ukrainian nation, some kind of milestones in the struggle for independence, and under the conditions of the Russian 

aggression at the eastern boundaries of the state they are an example of self-sacrifice for the sake of own choice. 

Anyway, that is our opinion based on consideration of available information obtained from the Ukrainian press and 

scientific researches. 

Key words: Ivan Stepanovych Mazepa, Peter I the Great, Hetmanate, Malorossiya (Little Russia), Eastern War, the 

Battle of Poltava, Charles XII. 
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ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖУВАНОСТІ ІСТОРІЇ ГОЛОДОМОРУ 
1932-1933РР. НА МИКОЛАЇВЩИНІ В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИВЧЕННЯ 
 

 

У статті досліджуються наукові роботи присвячені висвітленню трагедії українсь-
кого народу в 1932 – 1933 роках. Здобуття Україною незалежності відкрила перед дос-
лідниками двері архівів та можливість всебічно розглянути та реконструювати істо-
ричне минуле рідної землі. Разом з позитивними аспектами об’єктом дослідження ста-
ла і трагедія штучного голодомору 1932-1933 років. Частина науковців зосередила 
свою дослідницьку роботу на глибокому вивченні всіх документів про трагедію україн-
ського народу 30-х років. Особливу актуальність, на думку автора, набуває вивчення 
краєзнавчого матеріалу, висвітлення для широкого кола читачів дійсно наукових робіт 
по відновленню історичної пам’яті, правди, справедливості на місцевому матеріалі. Да-
ється системний аналіз створення українськими науковцями системного методологіч-
ного підходу до створення обґрунтованої концепції щодо застосування нелюдської по-
літики яка обумовила загибель мільйонів селян України. Розкривається тоталітарний 
та нелюдський характер радянської влади. 

Ключові слова: тоталітарна система, злочин, геноцид, голодомор, партійний апа-
рат, ідеологія, селянство. 

 

 

Здобуття Україною незалежності відкрила 

перед дослідниками двері архівів та можли-

вість всебічно розглянути та реконструювати 

історичне минуле рідної землі. Разом з пози-

тивними аспектами об’єктом дослідження 

стала і трагедія штучного голодомору 1932-

1933 років. Частина науковців зосередила 

свою дослідницьку роботу на глибокому ви-

вченні всіх документів про трагедію україн-

ського народу 1930-х років. Особливу актуа-

льність, на думку автора, набуває вивчення 

краєзнавчого матеріалу, висвітлення для ши-

рокого кола читачів дійсно наукових робіт 

по відновленню історичної пам’яті, правди, 

справедливості на місцевому матеріалі. Роз-

глядаючи людські трагедії не лише статис-

тично, а на конкретних прикладах, обличчях, 

долях стане можливим сформувати правиль-

не ставлення до трагедії народу, виховати 

небайдуже ставлення до офіційних злочин-

них наказів і сформувати почуття національ-

ної гідності та патріотизму. Актуальність 

обраної теми полягає перш за все в тому, що 

надбання українських істориків-дослідників 

постійно поповнюється новими роботами, 

які продовжують здійснювати кропітку пра-

цю по відтворенню історичної правди та 

з’ясуванню причин та умов виникнення тра-

гедії українського народу в ХХ ст. Мета роз-

відки полягає у висвітленні наукових напра-

цювань та допомогти сучасним дослідникам 

вільно орієнтуватись в краєзнавчих розвід-

ках на теперішній час та визначати нові на-

прямки дослідницької роботи. Допомогти 

науковцям згуртуватись в новий творчий 

напрямок, продовжити накопичувати специ-

фічні методи та прийоми на шляху реконст-

рукції картини історичної трагедії. 

Майже одночасно з загальноукраїнськими 

розвідками трагічних подій голодомору 

1932-1933 рр. в Україні краєзнавці почали 

кропітку роботу дослідження, аналізу та уза-

гальнення місцевого матеріалу. Одним з пе-

рших кроків на цьому шляху стала збірка 

документів «Голод 1932-1933 років на Укра-

їні: очима істориків, мовою документів». 

Фактично це була лише копія окремих доку-

ментів в яких визнавався сам факт голоду. 

Читачеві надавалась можливість самостійно 

побачити документи і почати міркування над 

проблемою визначення винних у цьому зло-

чині. Визнання злочину створило в суспільс-
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тві перший крок на шляху визнання злочин-

ною саму радянську систему. Іншого чекати 

наприкінці 1990 р. було неможливо. Суспі-

льство виявилось недостатньо підготовленим 

побачити анти людську сутність радянської 

системи влади. Визначним став 1991 р., коли 

побачила книга-меморіал «33-й: ГОЛОД». 

Це була спроба альтернативним шляхом за 

допомогою усної історії задокументувати 

злочини та роль конкретних катів у вчине-

ному масовому знищенні українців. Фактич-

но всю роботу в цьому виданні здійснили 

Володимир Маняк та Лідія Коваленко. В цій 

книзі із 403 документальних оповідей 20 

безпосередньо торкались Миколаївської об-

ласті. В 1992 р. побачила світ наступна збір-

ка документів і матеріалів упорядниками 

якої були Г.М. Михайличенко, Є.П. Шаталін 

з окремими документами з Миколаївщини. 

Надзвичайно цікавою та важливою стала 

колективна праця В.П. Шкварця і М.Ф. Ме-

льника «Миколаївщина: погляд крізь століт-

тя. Нарис історії», яка вийшла в 1994 р. Зго-

дом в 1996 р. був надрукований невеликим 

накладом навчальний посібник для учнів 

загальноосвітніх шкіл області «Історія Ми-

колаївщини» П.М. Тригуба, І.С. Павлика, 

О.В. Білюка на сторінках якого в доступній 

для читачів формі було проаналізовано та 

визначено причини і наслідки голодомору 

1932-1933 рр. 

Не залишався осторонь процесу висвіт-

лення «білих плям» історії Миколаївщини 

Державний архів Миколаївської області, 

який у 2000 р. видає збірку документів і ма-

теріалів «Миколаївщина: колективізація сіль-

ського господарства і голод (1929-1933)» на 

чолі з керівником авторського колективу 

М.М. Шитюком. Завдяки колективним зу-

силлям В.П. Шкварця, П.І. Соболя, низки 

інших науковців та студентів старших кур-

сів, які безпосередньо здійснювали опиту-

вання свідків голодомору і директора облас-

ного державного архіву Л.І. Окороковій вда-

лося створити ґрунтовну роботу яка стала у 

нагоді для практичної роботи вчителів та 

керівників історичних гуртків та науковців-

дослідників історії рідного краю. 

Визначну роль та значення в справі дослі-

дження історії голодомору 1932-1933 рр. на 

Миколаївщині відіграв і продовжує відігра-

вати доктор історичних наук, професор, за-

служений діяч науки і техніки України, до-

мінант багатьох премій та конкурсів, автор 

великої кількості монографій, книг, брошур 

та статей М.М. Шитюк. 

Із 1992 р. триває робота над виданням се-

рії книг «Реабілітовані історією», на сьогод-

нішній день вже вийшло друком більше 20 

книг і робота триває далі. На сторінках цього 

видання наводяться дані про конкретних 

громадян які в роки голодомору були репре-

совані та постраждали від радянських дер-

жавних органів. 

Важливим на шляху подальшого дослі-

дження голодомору 1932-1933 рр. стало ви-

дання в 2002 р. ювілейної книги «Миколаїв-

щина: літопис історичних подій». В цій ко-

лективній праці питанню голодомору 1932-

1933 рр. була присвячена стаття доктора іс-

торичних наук, професора М.М. Шитюка, в 

якій було здійснено історико-політологічний 

аналіз наслідків голодомору для історії Ми-

колаївщини і історії Півдня України в цілому. 

У трагічну річницю 2003 р. було видано 

колективні монографії: «Голод 1932-1933 

років на території Миколаївщини» під керів-

ництвом М.М. Шитюка, «Трагедія століття: 

голод 1932-1933 років на Миколаївщині» під 

керівництвом С.С. Макарчука. Незважаючи 

на однаковий об’єкт наукового дослідження 

обидва авторські колективи впорались з пос-

тавленою метою змалювати трагічні події 

голодомору на Миколаївщині, втілення на-

сильницької політики суцільної колективіза-

ції та винищення українського селянства. 

Завдяки тому, що з плином часу в архівах 

ставали доступними для наукового дослі-

дження все нові і нові фонди документів ро-

бота виявилася невичерпною з точки зору 

залучення до наукового обігу все нових і 

нових документів. Накопичення джерельної 

бази створює умови для багатовимірного та 

об’єктивного висвітлення трагічних подій на 

Миколаївщині. Автори продемонстрували 

нелюдську сутність радянської тоталітарної 

машини в справі досягнення економічних 

цілей за будь-яку ціню, навіть шляхом при-

несення в жертву багатомільйонних людсь-

ких доль. Читача намагаються на підставі 

документів схилити до думки про те, що з 

метою подолання опору українських селян 

до суцільної колективізації було прийнято 

рішення просто фізично знищити економіч-



Iсторичний архiв 

116 

но міцних господарів, а накопичені матеріа-

льно-технічні ресурси вкласти в стартовий 

капітал колгоспної системи обробітку землі. 

Трагічний ювілей знайшов своє висвітлення 

і в друкованих роботах представників україн-

ської діаспори, наприклад в Австралії за керів-

ництва Петра Кардаша видається книга «Зло-

чин» в якій П. Обруч розглядає голодомор в 

Трикратському районі Миколаївщини. У 2004 

році виходить доопрацьоване та виправлене 

друге видання «Історії рідного краю. Мико-

лаївщина» двох авторів: В.П. Шкварця та  

М.Ф. Мельника. Трагедія голодомору 1932-

1933 років висвітлювалась не лише на сторін-

ках колективних монографій та збірок доку-

ментів та матеріалів. Значний внесок в попу-

ляризацію та детальне вивчення внесли дру-

ковані статті в періодичних виданнях таких 

авторів, як: Є.Г. Горбуров, Т.В. Березовська, 

Ю.В. Котляр, П.І. Соболь, І.І, Федьков,  

П.М. Тригуб, О.П. Тригуб, Т.В. Березовська, 

О.М. Юрчик та багато інших. Так в 2006 р. 

вийшла колективна монографія М.М. Шитю-

ка і К.Е. Горбурова «Миколаївщина в голод-

них 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 роках» 

де наводяться копії історичних архівних до-

кументів які допомагають зрозуміти читачеві 

причини, зміст, економічні і демографічні 

наслідки цих трагедій для Миколаївщини. 

Завдяки створеному Українському інсти-

туту національної пам’яті проводиться сис-

тематична робота по дослідженню та публі-

кації результатів науково-дослідницької ро-

боти з проблеми голодомору 1932-1933 років 

в Україні в цілому і на Миколаївщині зокре-

ма. У 2009 р. на сторінках книги «Голодомор 

1932-1933 років в Україні: причини, демо-

графічні наслідки, правова оцінка. Матеріали 

міжнародної наукової конференції» містить-

ся стаття М.М. Шитюка «Селянство Микола-

ївщини в умовах голодомору 1932-1933 ро-

ків: трагічна статистика жертв стілнізму» де 

висвітлюється страхітливий процес запрова-

дження нелюдської політики на місцевому 

документальному матеріалі. 

В 2015 році вийшов навчальний посібник 

«Історія рідного краю: Миколаївщина» під 

керівництвом М.М. Шитюка в якому прис-

вячено окремий урок №34 розгляду голодо-

мору 1932-1933 років. На підставі фактів 

робиться висновок, що запровадження полі-

тики на знищення сільського населення було 

продуманою політикою радянського апарату 

у зв’язку з провалом хлібозаготівельної ком-

панії восени 1932 р. Запровадження «чорних 

дошок» стало лише зовнішнім оформленням 

страшних планів на винищення цілих насе-

лених пунктів і створення відповідних умов 

для їх ізоляції і недопущення спроб мігрува-

ти на інші території. Для більш ефективного 

засвоєння матеріалу автори підручника на-

водять витяги з архівних документів, окремо 

формулюють терміни для запам’ятовування, 

хронологічну табличку та питання для само-

перевірки рівня знань. 

Таким чином ми стали свідками повільної 

трансформації підходів до висвітлення голо-

домору 1932-1933 років на Миколаївщини, 

від тимчасових і незначних наслідків невро-

жаю та порушень балансу зовнішньої торгівлі 

до цілеспрямованої політики тоталітарної 

держави на шляху фізичного знищення інако-

думства і знищення найбільш міцного конку-

рента радянської колективної системи обробі-

тку землі. Постійне зростання кількості дру-

кованих праць з проблеми голодомору 1932-

1933 років не може і не повинна сприйматись 

як повільне вичерпання теми. Трагедія зни-

щення власною державою шляхом голодомо-

ру значної маси населення України і Микола-

ївщини зокрема повинна бути постійним 

об’єктом вивчення істориків і страшним при-

кладом виявлення дійсного обличчя комуніс-

тичного державного та ідеологічного радян-

ського апарату. Слід продовжувати вивчати 

архівні справи, визначати виконавців та ініці-

аторів розправи над мирним українським на-

селенням в ті трагічні роки. 
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ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИЙ АРХІВ: ПОДАЛЬШІ РОЗВІДКИ 

В ІСТОРІЮ ВТРАЧЕНОГО УКРАЇНОЮ АРХІВУ 
 

 

В статті викладено результати продовжуваного автором дослідження з історії Чо-
рноморського центрального військово-морського архіву. Історія втрати цього архіву 
Україною та документи, що підтверджують його вивезення до Російської Федерації, бу-
ли представлені автором у публікації «Центральний Чорноморський архів: післямова до 
подій 1934 року», надрукованій в науково-практичному журналі «Архіви України» (2014 р., 
№ 2, С. 165–214). Нині досліджено історію архіву від заснування в 1795 р. до 1934 р., у т. ч. 
в період гетьманату П. Скоропадського; встановлено прізвища керівників, співробітни-
ків і дослідників; розшукано й наведено тексти правил роботи архіву; відомості про 
склад і зміст його фондів. Доведено, що архів зберігав документи з історії Півдня Украї-
ни, Чорноморського військово-морського флоту та портів Чорного моря, а також Азов-
ської флотилії за період від 1716 р. до 1918 р. Архів вивозився у кілька етапів: 1924 р., 
1925 р., 1934 р. Обсяги вивезених документів вимірюються 15 залізничними вагонами. 

Ключові слова: Архів Чорноморського департаменту, Архів Штабу Чорноморського 
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2014 року в другому числі науково-

практичного журналу «Архіви України» на-

друковано статтю директора держархіву Ми-

колаївської області Л.Л. Левченко «Центра-

льний Чорноморський архів: післямова до 

подій 1934 року» про вивезення з України до 

Російської Федерації документів найбільшо-

го з військово-морських архівів Російської 

імперії [1]. Це єдина публікація з історії Чор-

номорського центрального військово-морсь-

кого архіву. Разом зі статтею було опубліко-

вано виявлені автором у фондах держархіву 

Миколаївської області документи, що висві-

тлюють трагічні події, пов’язані з вивезен-

ням архіву до Ленінграду та список його фо-

ндів станом на 1928 р. (у списку наведено 

194 фонди за період від 1780 р. до 1918 р.). 

Після публікації автор отримав численні від-

гуки читачів, один із яких – доктор історич-

них наук В.С. Єрмілов – віднайшов у виданні 

Морського вченого комітету «Морской сбо-

рник» за 1853 р., 1854 р., 1861 р. публікації 

дослідників історії Чорноморського флоту, 

капітана Корпусу корабельних інженерів 

Олександра Петровича Соколова та капітан-

лейтенанта Сергія Івановича Єлагіна, й пе-

редав їх авторові, знаючи про її подальші 

розвідки в історію Чорноморського центра-

льного військово-морського архіву. О.П. Со-

колов і С.І. Єлагін працювали з документами 

Чорноморського архіву як дослідники в сере-

дині ХІХ ст. й залишили нам із точки зору іс-

торії цього архіву безцінні свідчення [2]. Ін-

ший читач – історик суднобудування В.О. Ле-

вицький, відомий своїми працями з науки і 

техніки будування кораблів на Чорноморсь-

ких верфях і суднобудівних заводах, – доста-

вив авторові відомості про двох останніх кері-

вників Чорноморського центрального війсь-

ково-морського архіву та план заводу «Рус-

суд». Автор дякує всім читачам, і тим, хто 

надав допомогу в дослідженні, і тим, хто 

просто телефонував і писав авторові з при-

воду попередньої публікації. 

У подальшій роботі автором було виявле-

но в фондах і бібліотеці держархіву Микола-

ївської області раніше невідомі документи, 

які дозволяють детальніше висвітлити істо-

рію Чорноморського центрального військо-

во-морського архіву від його заснування в 

1795 р. до остаточного вивезення з України в 

1934 р. Як виявилося в процесі дослідження, 

вивезення документів до Російської Федера-

ції відбувалося не лише 1934 р., а й раніше. 
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Важко підрахувати обсяги вивезених доку-

ментів з історії Чорноморського флоту та 

Півдня України, що зберігалися в цьому ар-

хіві: за віднайденими даними вони вмістили-

ся в 15 залізничних вагонів (11 вагонів, про 

які вже писалося раніше, вивезено 1934 р.; та 

ще 4 вагони, як з’ясовано на сьогодні, відп-

равлено 1925 р.; ще кілька фондів було відп-

равлено 1924 р.). О. Соколов писав, що ста-

ном на 1853 р. в архіві вже зберігалося понад 

400 тисяч справ, на які було складено більше 

1500 описів, що містилися в 423 книгах. Ро-

зширено також історичні межі архівних ма-

теріалів цього архіву. Знайшовши документ 

про відправлення 1925 р. архівних докумен-

тів «за перше XVIII півстоліття», автор спе-

ршу уважала, що безграмотний начальник 

Радвіськморпорту Сауцький помилився: при-

наймні це мала б бути друга половина ХVIIІ ст., 

коли Російська імперія завоювала Північне 

Причорномор’я. Однак, О.П. Соколов свід-

чить у своєму звіті від 15 вересня 1853 р., що 

в Чорноморському архіві в Миколаєві він 

зняв копії «съ двухъ собственноручныхъ за-

писокъ Императора Петра Великаго 1716 г.». 

Ця стаття автора за хронологію викладе-

них подій мала б передувати попередній пу-

блікації, але так вже склалася доля цього 

дослідження, яке ще й на сьогодні не може 

вважатися завершеним через відсутність до-

ступу до самих документів колишнього Чор-

номорського центрального військово-морсь-

кого архіву, що зберігаються в Центральному 

державному архіві Військово-Морського Фло-

ту Російської Федерації в Санкт-Петербурзі. 

Перші штати Чорноморського флоту та 

Адміралтейства затверджено 1785 р. На той 

час Чорноморський флот підпорядковувався 

Адміралтейств-колегії у Петербурзі, а фак-

тично – Г.О. Потьомкіну [3]. Для безпосере-

днього управління Чорноморським флотом, 

верфями та адміралтействами в Херсоні було 

засноване Чорноморське адміралтейське прав-

ління з канцелярією [4]. 29 грудня 1791 р. 

укладено Яську мирну угоду, за якою до Ро-

сійської імперії відійшли землі між Півден-

ним Бугом і Дністром, все Північне Причор-

номор’я й Крим. Потреба в захисті щойно 

завойованих територій спричинила значне 

збільшення штатів і фінансування Чорно-

морського флоту. 1794 р. штати Чорномор-

ського адміралтейського правління розши-

рено, а його голові адміралу М.С. Мордино-

ву надано право звертатися з усіх питань 

безпосередньо до імператора [5]. 28 квітня 

1795 р. м. Миколаїв визначено місцеперебу-

ванням Чорноморського адміралтейського 

правління. Щоправда, його голова, адмірал 

М.С. Мордвинов, переїхав з Херсона до Ми-

колаєва на рік раніше. 1795 р. замість Чор-

номорського адміралтейського правління за-

сновано контору Головного командира Чор-

номорського флоту і портів, до складу якої 

належали п’ять експедицій, а також особлива 

канцелярія, архіваріус, бухгалтерія тощо. В 

Миколаєві, Херсоні, Севастополі і Таганрозі 

створювалися контори над портами [6]. Про-

тягом наступних двох років у Миколаєві бу-

ло зосереджено всі інститути управління 

Чорноморським флотом [7]. Отже, саме 1795 р. 

у штаті контори Головного командира Чор-

номорського флоту і портів уперше згаду-

ється посада архіваріуса, тож саме цей рік 

слід уважати датою заснування Чорноморсь-

кого центрального військово-морського ар-

хіву й початком його комплектування. 

За часів Павла І (1796-1801 рр.) Чорно-

морський флот і Адміралтейське правління 

підпорядковано Адміралтейств-колегії [8].  

8 вересня 1802 р. Маніфестом імператора 

Олександра І «Про створення Міністерств» 

засновано Міністерство морських сил [9].  

13 жовтня 1802 р. згідно з іменним указом 

Міністру морських сил адміралу М.С. Морд-

винову «О создании Военной канцелярии по 

флоту» засновано канцелярію флоту Росій-

ської імперії [10]. До структури Міністерства 

морських сил належали Адміралтейств-колегія 

та Адміралтейський департамент. У складі 

Міністерства морських сил був заснований 

міністерський архів. На зразок до цих новов-

ведень 1808 р. контора Головного командира 

Чорноморського флоту і портів була реорга-

нізована в Чорноморський департамент зі 

сімома експедиціями, Депо карт, Архівом 

Чорноморського департаменту й іншими уста-

новами. Вся військово-морська влада була 

зосереджена в руках Головного командира 

Чорноморського флоту і портів [11]. 

У Російській імперії влада використову-

вала православну церкву для відстеження 

настроїв і думок своїх підданих, поширення 

нових ідей у суспільстві. Відвідування спо-

віді було свого роду виміром відданості ім-



Iсторичний архiв 

122 

перії. На сповідь ходили цілими колективами 

установ, навіть разом із членами родин. 

Причини відсутності того чи іншого чинов-

ника на сповіді з’ясовувалися під час служ-

бових розслідувань. Відтак, сповідальні кни-

ги Миколаївського адміралтейського собору, 

до котрого на сповідь ходили всі цивільні та 

військові службовці Чорноморського флоту і 

портів, які мешкали в Миколаєві та навколо 

нього, стали безцінним джерелом для вияв-

лення прізвищ співробітників Чорноморсь-

кого архіву кінця ХVIII – ХІХ ст. 

Штат Архіву Чорноморського департаме-

нту налічував 4 одиниці. З 1816 р. до 1825 р. 

Архівом Чорноморського департаменту ке-

рував чиновник 8 класу, архіваріус Денис 

Норов, (на 1816 р. – 64 роки; на 1825 р. –  

75 років, у Миколаєві проживав разом із 

дружиною Євдокією). Є підстави вважати, 

що Д. Норов був першим керівником Чорно-

морського архіві ще з 1795 р. Помічником 

архіваріуса працював губернський секретар 

Федір Кучеренко (54 років, мав дружину 

Євгенію). На посадах канцеляристів в архіві 

перебували: Петро Протопопов (35 років, 

дружина Анна) та Жухлянський (ім’я в до-

кументі не розбірливо; 20 років; дружина 

Прасковія) [12]. 

Станом на 1829 р. Архів Чорноморського 

департаменту очолював титулярний радник, 

архіваріус Іван Доникин, 38 років. Він меш-

кав у Миколаєві разом із родиною: дружи-

ною Феодосією, дітьми Варфоломеєм, Тетя-

ною та Анастасією. Помічником архіваріуса 

був колезький секретар (в списку 1932 р. – 

чиновник 9-го класу) Пимен Семенета, 25 ро-

ків. В архіві працювали: губернський секре-

тар (у 1932 р. – чиновник 10-го класу) Антон 

Ясинський, 35 років, котрий мав дружину 

Прасковію та дочок Олександру і Фіону; та 

колезький реєстратор Антон Кутитонський, 

62 років, мав дружину Розалію та дітей Гри-

горія, Ігнатія й Антоніну [13]. У списку, 

складеному 24 лютого 1832 р., значаться та-

кож писарі (Марко Коминов, 28 років; Кос-

тянтин Перушкін, 18 років) та кантоністи 

(Василь Галигін, 14 років; Василь Федоров, 

14 років; Іван Фомин, 14 років) [14]. 
1831 р. Чорноморський департамент лік-

відовано, а замість нього створено Головне 
управління Чорноморського флоту і портів 
на чолі із Головним командиром Чорномор-

ського флоту і портів [15]. Для управління 
флотом і портами в його підпорядкуванні фу-
нкціонували канцелярія Головного командиру, 
Штаб, якому підпорядковувалися канцелярія 
штабу, чергування, аудиторіат, гідрографічне 
та медичне відділення, інші установи, а також 
архів. Однак, з 1831 р. архів змінив назву з 
«Архів Чорноморського департаменту» на 
«Архів Штабу Чорноморського флоту і пор-
тів». Діловодство велося в обох канцеляріях: 
Головного командира та Штабу Чорноморсь-
кого флоту. Порядок діловодства визначався 
відповідними розділами «О раздѣленіи дѣлъ 
по разнымъ мѣстамъ Главнаго Управленія 
Черноморскаго Флота и Портовъ, и о порядкѣ 
производства оныхъ» від 16 грудня 1831 р. 
Цим же документом визначався порядок пере-
давання документів на зберігання до архіву та 
видавання архівних довідок. 

«Объ А р х и в ѣ. 
83) Въ Архивъ Штаба имѣютъ поступать 

для храненія совершенно кончанныя дѣла, 
иъ всѣхъ мѣстъ, составляющихъ Главное 
Управленіе Черноморскаго Флота и портов, 
кромѣ Гидрографическаго Отдѣленія Шта-
ба, и сдаются в оный: изъ мѣсть, составля-
ющихъ Штабъ, съ разрѣшенія Начальника 
оныго, а изъ прочихъ, по предварительному 
сношенію съ нимъ Оберъ-Интенданта и 
Правителя Канцеляріи Главнаго Командира. 

84) В сей же Архивъ должны поступить и 
всѣ совершенно окончанныя прежняго вре-
мени дѣла, по Главному Черноморскому 
Управленію. 

85) Дѣла, которыя будутъ поступать въ 
оный изъ разныхъ, вновь ужреждаемыхъ 
мѣстъ, должны быть принимаемы и храни-
мы не иначе, как соблюдая въ точности пра-
вила, постановленныя въ §§ 64, 65, 66 и 67 
предварительнаго Образованія Морскаго Де-
журства, съ принаровленіемъ оныхъ, въ чемъ 
нужно, къ составу Главнаго Черноморскаго 
Управленія; что же касается до дѣлъ преж-
няго времени, то въ облегченіе сдачи оныхъ 
въ Архивъ и скорѣйшаго приведенія ихъ въ 
ономъ въ порядокъ, удобный по возможности 
для отысканія, предоставляется Главному 
Командиру, по усмотрѣніи надобности, 
разрѣшить нѣкоторые отъ означенныхъ 
выше правилъ отступленія, имѣя главнѣйше 
въ виду, что бы въ Архивъ не поступило дѣлъ 
не оконченныхъ и требующихъ дальнѣйшаго 
производства. 
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86) Повѣрка формуляровъ нижнихъ чи-

новъ, представляемыхъ къ увольненію отъ 

службы, за выслугу безпорочно положен-

ныхъ лѣтъ, составляетъ также обязан-

ность Начальника Архива и его Помощни-

ковъ. 

87) Дѣла изъ Архива и вообще всѣ изъ 

оныхъ справки, даются только въ разныя 

мѣста, составляющія Главное Управленіе 

Черноморскаго Флота и Портовъ, и вообще 

Архивъ никакихъ внѣшнихъ сношеній имѣть 

не долженъ. Посему всѣ внѣшнія требова-

нія, о доставленіи разныхъ свѣденій, посту-

паютъ въ тѣ мѣста Главнаго Управленія, 

до коихъ оныя по роду дѣлъ относятся. 

88) Справки, выдаваемыя изъ Архива, до-

лжны быть за подписью Начальника Архива 

и одного изъ его Помощниковъ» [16]. 

Відтак правила визначали Архів Штабу 

Чорноморського флоту і портів як установу 

обмеженого доступу: запитувач мав зверта-

тися за довідками спершу до того підрозділу 

Головного управління Чорноморського фло-

ту, що вело справу, а вже потім цей підрозділ 

перенаправляв запит до архіву. На зберіган-

ня передавалися лише закінчені в діловодст-

ві справи, котрі систематизувалися в архіві 

відповідно до того оригінального порядку, 

що існував у діловодстві. Архів також прий-

мав на зберігання документи з особового 

складу Чорноморського флоту і портів Чор-

ного моря. 

Штат архіву на 1836 р. налічував уже 9 

співробітників: начальника архіву (мав оклад 

у 2 тис. руб. на рік), старшого (оклад 1 тис. 

руб.) та молодшого (600 руб.) помічників 

начальника, писарів 1-го (1 одиниця, оклад 

120 руб.), 2-го (2 одиниці, оклад 90 руб.) і  

3-го (3 одиниці, оклад 75 руб.) класу. Витра-

ти на виплату жалування архівістам склада-

ли 4125 руб. На канцелярські потреби архіву 

виділялися кошти із загальних сум, що асиг-

нувалися на утримання штабу [17]. 

Станом на 1845 р. начальником архіву був 

чиновник 5-го класу Андрій Іванов (76 років; 

дружина Матрьона; діти: Любов, Варвара, 

Прасковія); старшим помічником начальника 

– чиновник 7-го класу Микола Іванов (48 

років; дружина Ольга; діти: Іван, Дмитро, 

Софія); молодшим помічником – чиновник 

8-го класу Іван Доникин (на той час йому 

вже виповнилося 56 років; його син Варфо-

ломей був кадетом Чорноморської штурман-

ської роти; родина поповнилася ще двома 

синами Ларіоном і Михайлом). На посадах 

писарів працювали: писар 1-го класу – Макар 

Степанов (36 років; дружина Авдотья); 2-го 

класу – Марко Коминов (41 рік; дружина Ма-

рія) та Василь Галигін (28 років; дружина 

Віра; доньки Катерина, Надія, син Іван); 3-го 

класу – Андрій Головенко (34 роки; дружина 

Олена; діти Василь, Петро, Анна, Олексій, 

Ольга), Петро Михайлов (25 років; дружина 

Дарія; дочка Ксенія) і Самійло Васильєв  

(24 роки; дружина Анна) [18]. У сповідній 

книзі за 1846 р. замість писаря 3-го класу  

П. Михайлова значиться прізвище Василя 

Боляновського (25 років; дружина Авдотья) 

[19]. У 1849 р. на посаду писаря 1-го класу 

заступив Петро Михайлов, а на посаду писаря 

3-го класу влаштувався Карпо Кандратьєв  

(24 роки) [20]. 

До архіву надходили на зберігання доку-

менти канцелярії Головного командира Чор-

номорського флоту і портів, штабу і канце-

лярії Чорноморського флоту, чергової части-

ни, аудиторіату, медичного відділення, інте-

ндантства та канцелярії інтендантства, Ми-

колаївського кораблебудівного облікового 

комітету, господарського комітету морської 

будівельної частини, Миколаївського морсь-

кого шпиталю, підпорядкованих Головному 

командиру Чорноморського флоту і портів 

контор Севастопольського, Дунайського, 

Херсонського, Ізмаїльського, Таганрозького, 

Сухумського, Батумського портів, Севасто-

польського облікового кораблебудівного ко-

мітету, Севастопольського морського шпита-

лю, казначейського відділення, кригс-

комісаріатської та обер-провіантмейстерської 

частин; комісіонерів Чорноморського флоту у 

Петербурзі, Москві, Одесі, Таганрозі, Дубовці 

та інших містах; усіх чинів, починаючи з віце-

адмірала, які служили в Чорноморському 

флоті; корпусів артилерії, флотських штурма-

нів, корабельних інженерів, морських, флот-

ських, ластових і робочих екіпажів, а також 

навчальних закладів Чорноморського флоту. 

1850 р. на посаду начальника Архіву 

Штабу Чорноморського флоту призначено 

чиновника 8-го класу Івана Костенкова (60 

років; дружина Олена; діти: Михайло, Анас-

тасія, Олена). І. Костенков служив на посаді 

начальника архіву до кінця 1866 р. [21]: 
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отримав 1851 р. чин надворного радника (VII 

клас), 1859 р. – колезького радника (VI клас 

за Табелем про ранги). Старшим помічником 

начальника архіву був губернський секретар 

Петро Часовников (44 роки); молодшим – 

чиновник 8-го класу Василь Щировський (72 

роки; дружина Марфа, дочка Катерина); на 

посадах писарів служили: 1-го класу писар 

Петро Михайлов, 2-го класу писарі – Василь 

Галигін і Андрій Головенко, 3-го класу писа-

рі – Самійло Васильєв, Василь Боляновсь-

кий, Карпо Кандратьєв [22]. Ці співробітни-

ки працювали в архіві під час Кримської вій-

ни (1853-1856 рр.) та у повоєнні роки. Оче-

видно, саме вони обслуговували першого 

дослідника документів Чорноморського ар-

хіву О.П. Соколова й саме їм він завдячував 

успіхом свого дослідження: «обязанностію 

считаю принести мою искреннюю призна-

тельность всѣм лицамъ, къ которымъ мнѣ 

случалось обращаться здѣсь по предметамъ 

моихъ занятій» [23]. 

Думки про збирання історії флоту 

з’явилися ще за Петра І, котрий 1720 р. по-

велів своєму таємному кабінет-секретарю 

Олексію Макарову збирати всі відомості про 

морські справи часів його царювання. З мор-

ського управління О. Макарову доставлялися 

журнали морських походів. Записки, напи-

сані ним і відредаговані особисто Петром І, у 

1770 р. опубліковано під назвою «Журналъ 

или поденная записка Государя Императора 

Петра Великаго». Власне це був перший до-

свід зі збирання документів і написання істо-

рії флоту в Російській імперії. Наступними 

роками Адміралтейств-Колегія, керуючись 

прагненням «если не составить полную іс-

торію свого минувшаго, то по крайній 

мѣрѣ, сохранить для будущихъ поколѣній 

подробныя свѣдѣнія о современныхъ подви-

гахъ», збирала архівні документи з історії 

флоту. Гідрограф і картограф, адмірал  

О.І. Нагаєв збирав відомості про службу ад-

міралів, записки, листи й інші матеріали з 

історії флоту. Адмірал І.Л. Голєніщєв-Куту-

зов написав і видав 1764 р. працю «Собраніе 

списковъ, содержащее имена всѣхъ служа-

щихъ въ Россійскомъ флотѣ, съ начала она-

го, флагмановъ, оберъ-сарваеровъ и корабе-

льныхъ мастеровъ». Історії флоту Російської 

імперії присвячували свої праці німецький і 

російський учений-енциклопедист П.С. Пал-

лас, Державний секретар і Міністр освіти, 

письменник і історіограф флоту адмірал  

О.С. Шишков. 1806 р. у «Статистическом 

журнале» побачила світ праця К. Германа 

«Исторія и статистическое описаніе Россійс-

каго флота». З 1812 р. Адміралтейський де-

партамент послідовно доручав дослідження 

історії флоту С. Боброву, полярному дослід-

нику, гідрографу адміралу Г.А. Саричеву, 

письменнику О.С. Нікольському, історіогра-

фу флоту, декабристу М.О. Бестужеву, заві-

дувачу модельної майстерні та музею Адмі-

ралтейського департаменту О.Я. Глотову, 

російському історику флоту й морських битв 

В.М. Берху, переважно історією Чорномор-

ського флоту займався російський воєнний 

історик О.В. Вісковатов, маловідомим періо-

дам історії флоту присвятився О.П. Соколов, 

й нарешті значний внесок справив директор 

гідрографічного департаменту Морського мі-

ністерства й голова вченого відділення Морсь-

кого технічного комітету та Комітету морсь-

ких учбових закладів Ф.Ф. Вєсєлаго. 

28 січня 1853 р. за поданням генерал-

адмірала російського флоту, великого князя 

Костянтина Миколайовича імператор Микола 

І затвердив доручення, відповідно до якого 

О.В. Вісковатов, О.П. Соколов та Ф.Ф. Вєсє-

лаго мали опрацювати зібрані ними матеріа-

ли з історії флоту та архівні джерела. Для 

них за імператорським указом відкривалися 

архіви Морського міністерства й портів Вій-

ськово-Морського флоту Російської імперії, 

у т. ч. й Архів Штабу Чорноморського флоту в 

Миколаєві. Кожен із них представив імперато-

ру на затвердження проект програми історії 

флоту. Ф.Ф. Вєсєлаго, склавши найбільший 

проект, усвідомив свою неспроможність через 

виконання обов’язків за посадою інспектора 

Московського університету написати повну 

історію російського флоту й вирішив обмежи-

тися на той час дослідженнями Середземно-

морської кампанії адмірала Д.М. Сенявіна. 

О.В. Вісковатов збирав архівні матеріали, 

друковані джерела та усну історію флоту 

впродовж 25 років, тому й обрав досліджен-

ня з історії перших спроб започаткування 

флоту за царя Михайла Федоровича, будів-

ництва корабельної верфі Петром І у Воро-

нежі та будівництва флоту на Азовському й 

Чорному морях до воцаріння Миколи І. 
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6 березня 1853 р. О.П. Соколов представив 

свій проект програми історії російського фло-

ту. Він писав: «Въ исторію Русскаго флота, 

должны входить, по возможности, всѣ раз-

нообразныя отрасли морскаго искусства: 

кораблестроеніе, управленіе, артиллерія, 

укрѣпленія, гавани, доки, законодательство, 

финансы, и наконецъ самыя событія, военные 

походы и ученыя экспедиціи, съ объясненіями 

ихъ причинъ и слѣдствій, обстоятельствъ и 

личностей. Предварительный обзоръ до-

лженъ очерчивать мѣстность, объяснять 

средства и надобность содержанія флота въ 

данныя эпохи» [24]. Імператору сподобався 

проект О.П. Соколова й той, після опрацю-

вання документів центральних архівів у Пе-

тербурзі та Москві, одержав шестимісячне 

відрядження для роботи в архівах Чорномор-

ських портів. Головним із них був Архів 

Штабу Чорноморського флоту і портів у Ми-

колаєві, до якого надходили на зберігання 

документи всіх підрозділів Чорноморського 

флоту й портів. Однак, О.П. Соколов відвідав 

ще й поточний архів портової контори в Се-

вастополі, а також збирав матеріали в Одесі, 

Херсоні, Феодосії, Таганрозі. З приводу праці 

О.П. Соколова в архівах Ф.Ф. Вєсєлаго писав: 

«Работа по первымъ источникамъ составля-

етъ вообще трудъ не легкій; въ настоящемъ 

же случаѣ она представляла особенную тру-

дность еще потому, что автору необходимо 

было самому посѣтить упомянутые архивы 

и заниматься разборкою дѣлъ, хранящихся не 

всегда въ удобномъ для работъ помѣщеніи и 

въ такомъ порядкѣ, чтобы можно было при 

выборѣ дѣлъ вполнѣ положиться на архив-

ныя описи… Г[осподин] Соколовъ, съ самой 

строгой акуратностію, исчерпалъ всѣ исто-

чники избраннаго имъ предмета. Во время 

многолѣтней своей работы, онъ вниматель-

но и съ полной опытностію къ подобному 

занятію пересмотрѣлъ дѣла главнаго морс-

каго архива въ С.-Петербургѣ, портовыхъ 

архивовъ въ Ревелѣ, Кронштадтѣ, Севас-

тополѣ и Николаевѣ… Соколовъ столько 

сдѣлалъ для исторіи русскаго флота, что 

одна компиляція изъ его трудовъ можетъ 

составить довольно полную исторію, не го-

воря уже о трудахъ начатыхъ и оставшихся 

послѣ него въ рукописяхъ, матеріалахъ, 

замѣткахъ и пр. И все это сдѣлано при усло-

віяхъ, о которыхъ мы слегка упомянули выше» 

[25]. В.П. Мельницький писав про О.П. Соко-

лова: «При такой обширности задачи, 

чтобъ добыть какую нибудь страницу для 

исторіи флота, онъ долженъ былъ зани-

маться самой черной, копотливой, скучной, 

неблагодарной и невидной работой – и вотъ 

можетъ быть причина, почему нѣкоторые 

изъ среды нашей, люди по преимуществу 

практическіе, полагали, что Соколовъ, какъ 

морякъ не по одному только мундиру, взялся 

не за свое дѣло, что моряку не пристала 

работа архивная, что невидно пользы отъ 

нея для флота и пр. и пр. Это мнѣніе, при-

надлежащее былому времени, мы вспомина-

емъ только потому, чтобъ показать, при 

какихъ условіяхъ и при какомъ настроеніи 

нашего общества Соколовъ совершилъ бо-

льшую часть трудовъ своихъ» [26]. 

О.П. Соколов прибув у Миколаїв 15 трав-

ня 1853 р. і відразу приступив до роботи в 

Архіві Штабу Чорноморського флоту. Спе-

ршу він зосередився на дослідженні докуме-

нтів з історії російсько-турецької війни 1787-

1791 рр., однак, заглибившись у багатющі 

фонди Чорноморського архіву, вже не міг 

зупинитися й вирішив «оставить этотъ 

край не иначе, какъ разработавъ все, касаю-

щееся до его морской исторіи». В архіві він 

виявив ордери (накази) князя Г.О. Потьомкіна 

адміралам М.С. Мордвинову, М.І. Войновичу 

та іншим підлеглим за 1787-1790 рр.; журна-

ли вихідних документів і накази М.С. Морд-

винова за 1787 р., справи з рапортами Адмі-

ралтейському правлінню про морські битви 

1788-1791 рр., шканечні (вахтові) журнали, 

найстаріші з яких було датовано 1786 р., суд-

нові протоколи. О.П. Соколов пише в своєму 

звіті від 20 серпня 1853 р.: «съ нѣкоторыхъ 

документовъ я снялъ копіи, изъ другихъ 

сдѣлалъ выписки и извлеченія». По дорозі в 

Крим О.П. Соколов завітав до Одеси. В Оде-

ському товаристві історії та старожитностей 

він знайшов документи, видані Архівом 

Штабу Чорноморського флоту в тимчасове 

користування товариству: серед них ордери 

князя Г.О. Потьомкіна будівничому міста 

Миколаєва кригс-комісару М.Л. Фалєєву, 

рукописний план морської битви під Очако-

вом від 17 червня 1788 р., понад 400 в’язок 

справ із документами про місто Севастополь 

за період від 1784 р. до середини ХІХ ст. 

Позаяк документів було надто багато, щоб 
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опрацювати їх у стислі терміни, О.П. Соко-

лов, зробивши в них помітки й закладки, ро-

зпорядився відправити їх до Санкт-Петербурга. 

Через два тижні дослідник повернувся до 

Миколаєва й продовжив роботу в Архіві 

Штабу Чорноморського флоту. Його увагу 

цього разу привернув фонд Таганрозької 

портової контори. Саме в його документах 

він виявив відомості про заснування флоту в 

1769 р. на Азовському морі, про переміщен-

ня управлінських структур Чорноморського 

флоту з Херсона до Миколаєва. «Это самая 

темная, вовсе нетронутая, весьма интерес-

ная эпоха исторіи нашего флота, – пише 

О.П. Соколов, – заключающая въ себе собы-

тія, относящіеся до завоеванія и удержанія 

Крыма». Далі О.П. Соколов повідомляє, що 

миколаївський архів містить адміністративні 

розпорядження й господарські звіти за 1787-

1791 рр., справи з управління флотом та 

справи про дії флоту на Азовському морі, 

починаючи з 1769 р. У цих документах О.П. 

Соколов виявив Височайші укази про засну-

вання Азовської флотилії, листування туре-

цьких візирів із головнокомандувачами ро-

сійської армії та флоту, таємні розпоряджен-

ня у справах Криму, документи таємного і 

загального характеру командувача Азов-

ською флотилією адмірала О.Н. Сенявіна (за 

1772 р.), командувача Чорноморським фло-

том адмірала Ф.О. Клокачова, командира 

Таганрозького порту віце-адмірала П.А. Кос-

тливцева, командувача Чорноморським фло-

том віце-адмірала Я.Ф. Сухотіна (1784 р.), 

листи Президента Адміралтейств-Колегії 

графа І.Г. Чернишова адміралам О.Н. Сеня-

віну та Ф.О. Клокачову, документи про 

огляд лісу в Криму, виселення з Криму гре-

ків, рух ескадр і суден, відомості за різні ро-

ки про стан портів, команд і постачання про-

довольства, про аварії військових суден 

(1775-1785 рр.), формулярні списки офіцерів 

флоту, шканечні журнали перших військо-

вих кораблів за період 1769-1799 рр. 

Про фонд Таганрозької портової контори 

О.П. Соколов повідомляє таке у своєму  

звіті від 15 вересня 1853 р.: «Таганрогскій  

Архивъ, разработкѣ котораго я посвятилъ 

послѣдній мѣсяцъ моего пребыванія въ Ни-

колаевѣ, с 13 августа, заключаетъ в себѣ 

650 большихъ (до 1500 и 2000 листовъ) свя-

зокъ дѣлъ, въ числѣ 4691 заглавія, обнимаю-

щіхъ событія съ основанія Азовской флоти-

ліи, 1769 года, по 1816 годъ. Привезенный 

сюда изъ Таганрога, въ двадцатыхъ годахъ 

[ХІХ ст.], въ совершенномъ безпорядкѣ; 

сложенный въ мучныхъ куляхъ, растрачен-

ный и поврежденный сыростію, въ свое вре-

мя онъ былъ приводимъ въ порядокъ, нарочно 

назначенною для этого Комиссіею, по 

имѣвшейся при немъ старинной, подробной 

описи, но – или приведенный неисправно, или 

перебитый въ послѣдствіи – в настоящее 

время, по большей части, несоотвѣтствуетъ 

указаніям описи, заключая, въ одной и той 

же связкѣ, дѣла далеко различныхъ годовъ, 

или другихъ наименованій и другаго времени, 

противъ указываемыхъ описью. По этому, 

для извлеченія изъ него нужнаго, предстояла 

необходимость разобрать его весь, связка за 

связкою, листъ по листу. Къ великому счас-

тію, растрата въ этомъ архивѣ, сдѣланная 

случайно, по небрежности и невѣжеству, не 

произвела тѣхъ горестныхъ слѣдствій, ка-

кія нерѣдко случаются въ другихъ архивахъ, 

изъ которыхъ любознательные историки, въ 

видахъ облегченія своихъ трудовъ, или просто, 

съ корыстною цѣлію присвоенія себѣ важ-

ныхъ документовъ, вырѣзывали листы и вык-

радывали цѣлые дѣла, обыкновенно самыя 

интереснѣйшія, оставляя своимъ послѣдова- 

телямъ, только малозначительныя, или такія, 

достоинствъ которыхъ, по своей ограничен-

ности взгляда, они не смогли понять». 

Крім фонду Таганрозької портової конто-

ри, О.П. Соколов досліджував й інші фонди 

Архіву Штабу Чорноморського флоту, описи 

яких містилися «въ 423 книгахъ, съ 1520 под-

раздѣленіями», займався «извлеченіемъ всего 

интереснаго и значительнаго для исторіи 

нашего флота, изъ этихъ 17000 связокъ, съ 

405000 номерами дѣлъ всего архива». Дослі-

дник знайшов 50 в’язок справ із документа-

ми будівничого міста Миколаєва кригс-

комісара М.Л. Фалєєва, документи про дії 

флоту під Корфу і Генуєю в 1799 р., про су-

перечку Росії з греками, дії грецької флотилії 

Ламбро Качіоні (засновник Лівадії) та його 

подальшу долю, відкриття Штурманського 

училища в Миколаєві, берегові описи, судові 

щоденники й морські мапи дослідника 

Кримського півострова Івана Берсенєва 1787 р., 

документи про стан Брянського адміралтейс-

тва 1786 р., документи про аварії галіотів 
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(парусно-гребне судно типу галери) «Ле-

бедь», «Слонъ», фрегата «Антоній» та ін-

ших, про здобуті в морських битвах 1787-

1791 рр. в якості призу судна тощо. 

Не оминув О.П. Соколов у Миколаєві й 

поточні архіви Гідрографічного депо, Облі-

кового комітету Кораблебудівного департа-

менту та Штурманської роти, ще не передані 

на зберігання до Архіву Штабу Чорноморсь-

кого флоту чи Архіву Морського міністерст-

ва. В архіві Гідрографічного депо, як відомо 

зі звіту О.П. Соколова від 5 жовтня 1853 р., 

він виявив старовинні, друковані й рукописні 

мапи Чорного моря, власноруч написані Пе-

тром І документи 1716 р., оригінали указів 

Катерини ІІ про заходи щодо будівництва 

Чорноморського флоту (1792-1794 рр.), план 

морської битви під Очаковом (1788 р., пер-

ший такий план О.П. Соколовим виявлено в 

документах, виданих Чорноморським архі-

вом у тимчасове користування Одеському 

товариству історії та старожитностей). В 

архіві Облікового комітету дослідник знай-

шов креслення старовинних суден і зняв ко-

пію з креслення, затвердженого ще Петром І. 

В архіві Штурманської роти, яка була реор-

ганізована з відкритого спершу в Херсоні, а 

потім переведеного до Миколаєва Морсько-

го кадетського корпусу (згодом – Штурман-

ського училища) він знайшов накази першо-

го директора віце-адмірала М.І. Войновича, 

списки морських офіцерів-випускників кор-

пусу й училища, дослідив «собственно гид-

рографическую дѣятельность этаго края, 

въ ея историческомъ развитіи. Отыскалось 

болѣе 2000 номеровъ дѣлъ в архивѣ, пояс-

няющихъ всѣ подробности состоянія и по-

рядковъ въ училищѣ, степеней даваемого 

образованія…» [27]. Між іншим, О.П. Соко-

лов повідомив, що у Миколаєві він ще й 

устиг зібрати матроські пісні та морські сло-

ва місцевого й іноземного походження, неві-

домі російським Академічним словникам. 

«Не без сожалѣнія оставляя этотъ прек-

расный край – въ которомъ еще не успѣлъ 

видѣть всего хорошаго – и его интересные 

архивы, которые еще не вполнѣ исчерпаны» 

О.П. Соколов поїхав до Москви, а потім 

Санкт-Петербурга, де ще встиг написати кі-

лька праць, у т. ч. уклав двотомну першу 

морську бібліографію «Русская морская биб-

лиотека» та «Летопись крушений и пожаров 

судов русского флота», перед тим як помер 

1858 р. у віці 42 років. 

 

 
Олександр Петрович Соколов (1816–1858 рр.), 

перший дослідник Чорноморського архіву 



Після Кримської війни (1853-1856 рр.)  

за умовами Паризького мирного договору 

(1856 р.) Російська імперія втратила право 

утримувати флот, військово-морські бази та 

вести суднобудування на Чорному морі. У 

зв’язку з цим 1856 р. Управління Головного 

командира Чорноморського флоту і портів 

ліквідовано. У Миколаєві 26 серпня 1856 р. 

запроваджено посаду завідувача морською 

частиною, повноваження якого стосовно Се-

вастополя було визначено лише через два 

роки [28]. Заштатне м. Севастополь з лютого 

1860 р. належало до портів другого розряду, 

яким керував командир Севастопольського 

порту, у справах флоту і порту, як і раніше 

підпорядкований морському начальству в 

Миколаєві [29]. 27 січня 1860 р. Миколаїв 

знову було оголошено головним портом на 

Чорному морі, керівництво яким доручено 

Головному командиру порту. В його підпо-

рядкуванні перебували всі кораблі, суднове-

рфі, заводи, установи. Управління Миколаїв-

ського порту включало: канцелярію Голов-

ного командира, штаб, суднобудівну, арти-

лерійську, комісаріатську, гідрографічну, 

будівельну та медичну частини, портову 

скарбницю, комісію військового суду, архів 

[30]. У зв’язку з проведеною реорганізацією 

архів з 1861 р. черговий раз змінив назву з 

«Архів Штабу Чорноморського флоту» на 

«Портовий архів Управління Миколаївсько-

го порту». 
1860 р. у портовому архіві в Миколаєві 

працював ще один дослідник – Сергій Івано-
вич Єлагін (1824-1868 рр.), відомий своєю 
п’ятитомною працею «Материалы для исто-
рии русского флота» (його роботу продов-
жив Ф.Ф. Вєсєлаго, всього за період з 1865 р. 
по 1904 р. вийшло друком 18 томів). У своє-
му звіті про огляд архівів С.І. Єлагін напи-
сав: «Соразмѣряя степень занятій, необхо-
димыхъ въ Черноморскомъ архивѣ для исто-
ріи тамошнего флота, съ данными, пред-
ставляемыми этимъ архивомъ, я полагаю, 
что отдѣленіе это потребуетъ продолжи-
тельнаго труда, для выполненія котораго 
невозможно ограничиться временнымъ наѣздомъ 
для выписокъ. Не говоря объ утомительности 
безпрерывныхъ изысканій этого рода, не-
освѣжаемыхъ другими занятіями, очень час-
то встрѣчается необходимость совѣтоваться 
съ тѣми же документами, которые уже 
просмотрѣны. По всему этому я полагаю 

полезнымъ, поручить разработку матеріа-
ловъ для исторіи Черноморскаго флота на 
мѣстѣ, въ видѣ самостоятельного труда, 
лицу и свыкшемуся съ тамошнимъ клима-
томъ, и привязанному къ краю. При прис-
тупѣ къ исторіи Черноморскаго флота не 
можетъ встрѣтиться большихъ затрудне-
ній, потому что всѣ матеріалы подъ рука-
ми, распредѣлены систематически отъ са-
мого начала, а въ подкрѣпленіе имъ сущест-
вуетъ множество достовѣрныхъ преданій, 
и въ многихъ случаяхъ еще разсказы очевид-
цевъ. Таким образомъ, многіе факты еще 
могутъ своевременно разъясниться, и Чер-
номорскій флотъ можетъ имѣть поучите-
льную картину, какъ критически изложен-
ныхъ событій на нынѣшнемъ мѣстѣ его 
дѣйствій, такъ и опредѣленіе характера 
каждаго изъ управленій». Про фонд Таган-
розької портової контори С. І. Єлагін уже 
тоді писав, що він потребує експертизи цін-
ності й повторної систематизації. Однак, він 
уважав, що зробити це в Миколаєві немож-
ливо. Й взагалі, на його думку, таганрозький 
архів не мав нічого спільного із Миколаєвом 
і даремно займав місце в архіві. Тож він  
запропонував перевезти його до Санкт-
Петербурга, а витрати на перевезення покри-
ти за рахунок надходжень від продажу не-
цінних справ [31]. 

У жовтні 1870 р. Російська імперія в од-
носторонньому порядку відмовилася викону-
вати умови Паризького договору, що 1871 р. 
було закріплено Лондонською конвенцією. З 
1 жовтня 1871 р. відновлено посаду Голов-
ного командира Чорноморського флоту і 
портів, а підпорядковане йому управління 
стало називатись Головним управлінням Чо-
рноморського флоту і портів [32]. На почат-
ку 1885 р. були затверджені нова структура 
та штати морського відомства, флотів і пор-
тових управлінь, за якими морські сили Чор-
ного і Каспійського морів об’єднано під єди-
ним командуванням. Миколаїв зберіг за со-
бою статус головного порту, в якому було 
розташовано Головне управління Чорномор-
ського і Каспійського флотів на чолі із Голо-
вним командиром флоту і портів Чорного і 
Каспійського морів [33]. У 1891 р. об’єднане 
командування флотами було розділене. Управ-
ління Каспійською флотилією перевели до  
м. Баку [34]. 
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1886 р. та 1894 р. Морське міністерство 

своїми наказами затверджувало типові по-

ложення про портовий архів головного пор-

ту, які відповідно поширювалися й на Пор-

товий архів в Миколаєві. Статті цих наказів 

ідентичні. 

«Портовой архивъ. 

278. Въ портовом архивѣ хранятся окон-

ченные производствомъ дѣла всѣхъ порто-

выхъ учрежденій, командъ и судовъ Морска-

го вѣдомства. 

279. Начальник архива подчиняется непо-

средственно Начальнику штаба. 

280. Относительно порядка сдачи, пріе-

ма, раздѣленія на разряды, храненія и унич-

тоженія дѣлъ, а также выдачи справокъ, 

портовой архивъ руководствуется общими 

правилами, опредѣленными въ семъ отноше-

ніи для архива Морскаго Министерства (ст. 

221–225, 227, 229 и 232 сего Наказа). 

281. Дѣла, требующіеся для справокъ по 

текущему дѣлопроизводству, выдаются 

только чинамъ учрежденій того порта, въ 

которомъ находится архивъ, состоящимъ 

на государственной службѣ, подъ собст-

венныя ихъ росписки, которыя и остаются 

въ архивѣ до возвращенія выданныхъ дѣлъ. 

По требованіямъ же учрежденій, какъ Мор-

скаго вѣдомства, не находящихся въ портѣ, 

такъ и другихъ вѣдомствъ, сообщаются имъ 

справки изъ дѣлъ и копіи съ хранящихся въ 

архивѣ документовъ или выписки изъ нихъ. 

282. Портовой архивъ свидѣтельствуется 

ежегодно назначаемою для этого Главнымъ 

Командиромъ, по представленію Начальника 

штаба, особою Коммисіею, которая перес-

матриваетъ представленныя Начальникомъ 

архива вѣдомости дѣлъ, не подлежащихъ 

дальнѣйшему храненію въ архивѣ и пред-

ставляетъ Главному Командиру, черезъ На-

чальника штаба, свое заключеніе о продажѣ 

или уничтоженіи сихъ дѣлъ» [35]. 

Оскільки в положенні містяться посилання 

на статті 221–225, 227, 229 та 232 «Положеніе 

об Архивѣ Морскаго Министерства», на під-

ставі яких функціонував Портовий архів у 

Миколаєві, наведемо нижче його текст, та-

кож двічі затверджуваний наказами Морсь-

кого міністерства від 1886 р. та 1894 р. 

«Архивъ Морскаго Министерства. 

221. Въ Архивъ Морскаго Министерства 

сдаются, при описяхъ, по оконченнымъ про-

изводствомъ учрежденій Министерства и 

расположенныхъ въ М.-Петербургѣ морских 

командъ дѣла, книги, журналы и документы 

черезъ три года по окончании производствъ. 

222. Сданныя въ архивъ дѣла, сообразно 

содержанію ихъ, раздѣляются на разряды 

для определенія срока ихъ храненія. 

Примѣчаніе. Начальник Архива, по сно-

шенію съ учрежденіями Морскаго Минис-

терства, составляетъ подробное росписаніе 

родовъ дѣлъ по каждому учрежденію особо 

на указанные въ 223–225 статьяхъ сего На-

каза разряды. Росписаніе это, по утвержде-

ніи онаго Адмиралтействъ-Совѣтомъ, при-

нимается Архивомъ къ непремѣнному испол-

ненію и руководству. 

223. Къ первому разряду принадлежатъ 

всѣ срочныя вѣдомости, кромѣ годовыхъ 

отчетовъ, и всѣ дѣла, состоящія изъ пере-

писки, неимѣющей важности, ни въ служеб-

номъ, ни въ другихъ отношеніяхъ, и ни для 

какихъ справокъ не нужной. Дѣла сего рода 

назначаются къ уничтоженію. 

224. Ко второму разряду относятся дѣла, 

которыя въ теченіи большаго или меньшаго 

времени могутъ требоваться для справокъ 

при текущемъ дѣлопроизводствѣ въ учреж-

деніяхъ. Дѣла этого рода назначаются къ 

временному храненію, на опредѣленные болѣе 

или менѣе продолжительные сроки отъ  

10 до 50 лѣтъ. 

225. Къ третьему разряду принадле-

жатъ: 1) дѣла, заключающія въ себѣ за-

конъ, положеніе или разрѣшеніе какого либо 

важного обстоятельства; 2) дѣла имѣющія 

важность въ историческомъ отношеніи;  

3) проекты и предположенія Правительст-

венныхъ мѣстъ и частныхъ лицъ, хотя бы и 

не приведенные въ исполненіе; 4) годовые 

отчеты; 5) журналы и алфавиты; 6) пос-

лужные и именные списки офицеровъ и гра-

жданскихъ чиновъ Морскаго вѣдомства. 

Дѣла сего рода назначаются к всегдашнему 

храненію. 

226. О дѣлахъ, предназначенныхъ къ уни-

чтоженію, Начальникъ Архива сообщаетъ 

на заключеніе Начальниковъ подлежащихъ 

учрежденій и, по полученіи ихъ отзывовъ, 

испрашиваетъ на уничтоженіе дѣлъ, согла-

сно 89 ст. части I сей Книги, разрѣшеніе 

Управляющаго Морскимъ Министерствомъ. 
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227. Дѣла, назначенныя къ уничтоженію, 

обращаются въ продажу, а тѣ изъ нихъ, 

которыя содержатъ подлинныя распоря-

женія высшего начальства, или свѣдѣнія, не 

подлежащія оглашенію, и вообще дѣла сек-

ретныя уничтожаются сожженіемъ въ 

помѣщеніи Архива. 

228. Продажа дѣла производится Нача-

льникомъ Архива съ публичныхъ торговъ; 

если же стоимость подлежащихъ продажѣ 

дѣлъ, по цѣнамъ, состоявшимся на 

послѣднихъ торгахъ, не превышаетъ 300 р., 

то съ разрѣшенія Управляющаго Морскимъ 

Министерствомъ они могутъ быть прода-

ваемы и безъ торговъ, по прямому уговору съ 

торговцами. 

229. Дѣла, назначенныя къ всегдашнему 

храненію, и всѣ описи этихъ дѣлъ, Началь-

никъ Архива обязанъ содержать въ устано-

вленномъ порядкѣ и исправности, наблюдая 

чтобы дѣла, требуемыя управленіями для 

справокъ, были выдаваемы имъ безъ задер-

жанія и возвращались въ Архивъ своевре-

менно и въ цѣлости и чтобы подлежащія 

справки и провѣрка формуляровъ производи-

лись въ архивѣ вполнѣ точно и обстоятельно. 

230. Дѣла, требующіяся для справокъ  

по текущему дѣлопроизводству, выдаются 

только чинамъ Министерства, учрежденій 

С.-Петербургскаго порта и командъ, въ  

С.-Петербургѣ расположенныхъ, состоя-

щимъ на Государственной службѣ, подъ 

собственныя ихъ росписки, которыя и ос-

таются въ Архивѣ до возвращенія выдан-

ныхъ дѣлъ. 

231. По требованіямъ учрежденій, какъ 

Морскаго вѣвомства не находящихся въ С.-

Петербургѣ, такъ и другихъ вѣдомствъ, 

Начальникъ Архива сообщаетъ имъ справки 

изъ дѣлъ и копіи съ хранящихся въ архивѣ 

документовъ или выписки изъ нихъ. 

232. Частнымъ лицамъ Начальникъ Архи-

ва выдаетъ документы, копіи съ нихъ или 

выписки по свидѣтельствамъ судебныхъ мѣстъ. 

Копіи съ личныхъ документовъ, какъ-то: 

послужныхъ списковъ, аттестатовъ или 

указовъ объ отставкѣ, метрическихъ и  

медичинскихъ свидѣтельствъ, протоколовъ 

депутатскихъ Дворянскихъ Собраній, свидѣте- 

льствъ учебныхъ заведеній объ успѣхахъ въ 

наукахъ и тому подобныхъ актовъ, Началь-

никъ Архива выдаетъ только по просьбамъ 

лицъ, до которыхъ эти документы относя-

тся, или ихъ вдовъ, дѣтей, опекуновъ или 

повѣренныхъ» [36]. 

Портовий архів із правом постійного збе-

рігання документів функціонував лише в 

Миколаєві. В інших портах Чорного моря 

архівів із постійним строком зберігання до-

кументів не було, а їх документи після закін-

чення строку зберігання в поточних архівах 

при канцеляріях надходили на зберігання до 

Миколаєва. Штат Портового архіву в Мико-

лаєві складався із начальника (цивільного 

чиновника морського відомства VIIІ класу з 

окладом 1500 руб. на рік, при виході на пен-

сію передбачалося присвоєння V рангу), пи-

сарів (оклад 400 руб. на рік), сторожів. Фі-

нансування архіву передбачало витрати на 

канцелярські матеріали, охорону, ремонт 

меблів та освітлення приміщення у розмірі 

300 руб. на рік [37]. 

У Чорноморському флоті поточні архіви 

також велися й у морських, флотських, лас-

тових і робочих екіпажах [38]. Доглядати за 

ними мали письмоводителі, які відповідали в 

екіпажах за діловодство й бухгалтерію та 

підпорядковувалися старшому офіцеру [39]. 

Документи після закінчення строку збері-

гання в екіпажеському архіві надходили до 

Портового архіву в Миколаєві. 

До Портового архіву в Миколаєві не пе-

редавалися через їх специфіку документи 

Морської астрономічної і компасної обсер-

ваторії та Депо мап (з 1832 р. – Гідрографіч-

не відділення Штабу Чорноморського флоту; 

з 1860 р. – Гідрографічна частина Миколаїв-

ського порту; з 1886 р. – Дирекція маяків і 

лоцій Чорного та Азовського морів), які без-

посередньо підпорядковувалися в технічно-

му та науковому відношенні – начальнику 

Головного гідрографічного управління Міні-

стерства морських сил (Морського міністер-

ства), а в адміністративному – начальнику 

Штаба Чорноморського флоту. Всі мапи, 

лоції, атласи, документація про навігаційні, 

астрономічні, метереологічні та магнітні 

спостереження, статистичні документи, спе-

ціальні праці з морської справи тощо надхо-

дили на зберігання до архівів цих установ, 

які передавали їх до Архіву мап, планів і 

книг Головного гідрографічного управління 

Морського міністерства. Щорічно створюва-

лася спеціальна комісія для розгляду наяв-
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них в архіві та доставлених із портів морсь-

ких мап, що призначалися до передавання на 

судна та внесення гідрографічних поправок. 

Крім цього, щорічно створювалася комісія 

для здійснення ревізії архіву, майстерні для 

друкування мап, депо та майстерні морехід-

них інструментів. Матеріали, які не підляга-

ли зберіганню в архіві, передавалися до біб-

ліотеки Морського міністерства [40]. 

Ведення діловодства в кожній установі 

морського відомства чітко регламентувалося 

правилами й циркулярами Морського мініс-

терства. Уперше правила передавання і збе-

рігання документів до Архіву Морського 

міністерства затверджено Адміралтейств-

Радою 11 січня 1852 р. У них містилися ли-

ше загальні вказівки, вкрай невизначеного 

характеру. Перелік документів із поділом їх 

на розряди «Росписание дѣл на разряды» 

Адміралтейств-Рада затвердила 8 грудня 

1865 р. Із плином часу відбулися численні 

реорганізації морського відомства й перелік 

застарів. 1867 р. начальник Архіву Морсько-

го міністерства вніс правки і доповнення до 

переліку, зібрав відгуки від установ морсь-

кого відомства та передав перелік на розгляд 

Адміралтейств-Ради. Лише 21 березня 1884 р., 

нарешті, Адміралтейств-Радою було затвер-

джено загальний перелік документів зі стро-

ками зберігання для всіх установ морського 

відомства – «Росписание дѣл на разряды, 

общее для всѣхъ учрежденій Морскаго Ми-

нистерства»
 
[41], а також окремі переліки 

для кожного з управлінь – «Росписание дѣл 

на разряды по каждому учрежденію особо» 

[42]. Документи постійного зберігання нале-

жали до ІІІ розряду, документи з тимчасови-

ми строками зберігання від 50 до 1 року – до 

ІІ розряду. Документи, що підлягали зни-

щенню відразу по закінченню їх викорис-

тання в діловодстві – до І розряду. Напри-

клад, кораблебудівні відділення відповідно 

до переліку на постійне зберігання передава-

ли доставлені від головних командирів і ко-

мандирів портів справи про розгляд і випра-

влення креслень і специфікацій; справи про 

обговорення припущень щодо перероблення, 

нововведення і капітального виправлення на 

суднах, складання та виправлення проектів і 

креслень цих переробок і нововведень; спра-

ви про обговорення питань щодо визнання 

суден непридатними і їх подальшого розби-

рання або продажу; справи про матеріали і 

майстрових, необхідні для виконання кораб-

лебудівних робіт; справи з відомостями про 

час і місце спорудження та тимберовки [43] 

суден, інженерів, які будували, тимберували 

або виправляли судна; справи про вартість 

корпусів, озброєння та механізми суден; 

справи про здійсненні суднами плавання; 

справи про виявлені достоїнства й недоліки 

суден; справи про стан, у якому знаходяться 

судна, поліпшення й пристосування, визнані 

потрібними для кожного судна командирами 

та інженерами; креслення збудованих в іно-

земних флотах суден усіх типів і відомості 

про всі вдосконалення та нововведення, вжи-

ті за кордоном в частині кораблебудування. 

Крім цього, Адміралтейств-Рада наказала 

архівам укладати описи справ, виділених до 

знищення у зв’язку зі закінченням строків 

зберігання, та надсилати їх на затвердження 

установ-документоутворювачів [44]. 

У 1895-1896 рр. командування Чорномор-

ським флотом переміщено із Миколаєва до 

Севастополя разом із більшістю установ 

морського відомства. Однак, Чорноморський 

центральний військово-морський архів (ар-

хів отримав цю назву з 1900 р.), у якому по-

над століття відклалися документи всіх уста-

нов морського відомства, підпорядкованих 

Головному командирові Чорноморського фло-

ту і портів, залишився у Миколаєві. 

Чорноморський центральний військово-

морський архів розміщувався в будинку на 

території колишнього казенного Адмірал-

тейства (з 1911 р. – територія суднобудівного 

заводу «Руссуд», сучасний завод імені 61-го 

комунара). Сховища архіву були обладнані 

всіма необхідними засобами для зберігання 

документів. 

З 1 липня 1900 р. на посаду начальника 

Чорноморського центрального військово-мор-

ського архіву заступив колезький радник 

Федір Давидович Іванов. Про Ф.Д. Іванова 

відомо, що він закінчив гімназію і вступив на 

службу з 1868 р., православного віроспові-

дання, був одруженим і мав двох дітей.  

Ф.Д. Іванова нагороджено турецьким війсь-

ковим орденом (1878 р.), орденами Святого 

Станіслава ІІІ-го ступеню (1891 р.), Святої 

Анни ІІІ-го ступеню (1902 р.), Святого Во-

лодимира ІІІ-го ступеню (1906 р.) [45]. 



 
 

План заводу «Руссуд» із зазначенням розташування будівлі Чорноморського центрального військово-морського 

архіву (будівля не збереглася). З книги директора суднобудівного заводу «Руссуд» Дмитрієва М. І. 

та військового інженера, професора Колпичева В. В. «Судостроительные заводы и судостроение в России и за 

границей». (СПб.: Морское министерство, 1909) 

 

Останнім керівником архіву часів Росій-

ської імперії був Борис Олександрович Кні-

пер. Його призначено на посаду 10 липня 

1912 р. Про Б.О. Кніпера відомо, що він був 

випускником Морського кадетського корпусу, 

на службі з 1904 р., чин колезького асесора 

одержав 30 червня 1912 р., згодом був підви-

щений до надвірного радника. Б.О. Кніпера 

нагороджено орденом Святого Станіслава 

ІІІ-го ступеню (1911 р.), бронзовим знаком 

на честь 300-ліття царювання Дому Романо-

вих (1913 р.), знаком на честь 200-ї річниці 

Гангутської битви (1915 р.), орденом Святої 

Анни ІІІ-го ступеню (1916 р.) [46]. У серпні 

1917 р. Б.О. Кніпер балотувався на виборах 

до демократичної Миколаївської міської думи 

від Союзу домовласників 1-ої Адміралтейсь-

кої частини міста Миколаєва, але не був об-

раним на гласного [47]. С.В. Волков повідом-

ляє в своєму мартиролозі, що Б.О. Кніпер 

евакуювався до Туреччини (дату не вказано, 

очевидно під час евакуації денікінських військ 

із Новоросійська), але вже 14 липня 1920 р. 

повернувся до Російської армії на кораблі 

«Константин» [48]. У листопаді 1920 р.  

Б.О. Кніпер був у числі тих російських біжен-

ців, які з перемогою більшовиків вимушені 

були втікати за кордон. Із кримських портів 

тоді відплило понад 150 кораблів, на одному із 

яких був і Б.О. Кніпер зі своєю родиною. На 

берег вони зійшли у місті Дубровник, згодом 

понад 4,5 тис. колишніх російських військових 

Королівство Югославія (Королівство сербів, 

хорватів і словенців, 1918-1941 рр.) прийняло 

на морську та прикордонну службу. 

Будівля Чорноморського центрального 

військово-морського архіву 
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Принаймні Б.О. Кніпер керував архівом 

не тільки в 1917 р., а ще й у 1918 р., оскільки 

тоді доволі багато російських офіцерів і ци-

вільних чиновників колишнього російського 

морського відомства перейшли на службу  

до Гетьмана П. Скоропадського. Щоправда, 

вони не приносили присягу на вірність Укра-

їнській Державі, а служили за контрактом. 

Серед них був колишній Миколаївський гра-

доначальник у 1916-1917 рр. віце-адмірал 

Андрій Георгійович Покровський – організа-

тор національного українського флоту за 

часів Центральної Ради (24 квітня 1918 р. 

призначений Головним командиром портів 

Чорного та Азовського морів), голова комісії з 

реформування морського відомства за Гетьма-

нату П. Скоропадського (від П. Скоропадсько-

го одержав чин адмірала), Міністр морських 

справ Української Держави (з 14 листопада до 

19 грудня 1918 р.); колишній начальник загону 

суден північно-західної частини Чорного моря 

(1916-1917 рр.) Михайло Михайлович Римсь-

кий-Корсаков – командир Миколаївського 

порту за часів Центральної Ради та гетьма-

нування П. Скоропадського, від якого одер-

жав чин контр-адмірала та інші. Переважна 

більшість із них з падінням уряду П. Скоро-

падського перейшла на службу до А.І. Дені-

кіна, потім до П.М. Врангеля й закінчила 

життя на еміграції. 

За часів Центральної Ради справами фло-

ту займалася Генеральна українська морська 

рада, а з грудня 1917 р. – Генеральне секре-

тарство морських справ. Однак, Центральна 

Рада в умовах війни приймала недалекогляд-

ні рішення про обмежені потреби України у 

військовому флоті. На засіданні Генерально-

го секретаріату 22 грудня 1917 р. Д. Антоно-

вич заявив: «Морське секретарство має за-

відувати Чорноморським флотом, який по-

винен охороняти берег Української Республі-

ки і тих держав, які з нею межують по бе-

резі Чорного моря. Утримання флоту по-

винні взяти на себе всі ті держави, інтереси 

яких він охороняє. Для цієї мети досить двох 

броненосців і флотилії міноносців з коман-

дою в 10-12 тис. матросів. Решту кораблів 

демобілізувати і перетворити в державний 

торговельний флот, розвиток якого лежить 

в ближчих інтересах Української Республіки. 

На організацію Морського секретарства і 

на попередні видатки, зв’язані з переведен-

ням плану реорганізації флоту, потрібно 

зараз 150 тис. крб.» [49]. 29 грудня 1917 р. 

Центральна Рада затвердила «Тимчасовий 

законопроект про флот Української Народної 

Республіки», яким «Російська Чорноморська 

флота – військова і транспортна – прого-

лошується флотою Української Народної 

Республіки» [50], однак згодом Центральна 

Рада прийняла рішення про скасування 

обов’язкової військової служби, взамін про-

голосивши добровільний найм на флот. За 

часів уряду В. Голубовича Морське мініс-

терство Центральної Ради як окреме відом-

ство було ліквідоване, а обов’язки Морсько-

го міністра перебрав на себе Військовий мі-

ністр О. Жуковський. Військове міністерст-

во, усвідомлюючи катастрофічність ситуації 

на флоті, намагалося взяти Чорноморське 

узбережжя під свій контроль. 15 березня 

1918 р. О. Жуковський видав наказ, за яким 

всі боєздатні кораблі мали негайно зібратися 

в Севастополі, а ті, що потребували ремонту, 

в Миколаєві. Проте підписані Центральною 

Радою Берестейські угоди та фактична від-

мова України від Криму не сприяли налаго-

дженню ситуації на флоті. 

На момент оголошення цих розпоряджень 

Центральної Ради порти базування Чорно-

морського флоту в Україні та українізовані 

кораблі вже були захоплені більшовиками, 

які використовували закони Центральної 

Ради для агітації проти неї. Трагічні події 

відбувалися в Севастополі з середини грудня 

1917 р. до кінця лютого 1918 р.: в результаті 

більшовицького терору було розстріляно 

тисячі офіцерів і членів їх родин. Під час 

боїв за Одесу у січні 1918 р. більшовики за-

хопили українізовані кораблі Чорноморсько-

го флоту, а їх особовий склад піддали торту-

рам. Миколаїв постраждав дещо менше, по-

заяк більшовики здобули тут перевагу лише 

з 24 січня 1918 р., тобто від роззброєння за-

порізького полку, і втекли з міста 16 березня 

1918 р. перед наступом німецьких військ. 

З просуванням німецьких військ по тери-

торії України флот все більше охоплювала 

анархія. Збільшовичені судна виходили в 

море й обстрілювали морські сили Четверно-

го союзу. На інших кораблях було піднято 

український прапор. Командувач німецьки-

ми війська в Криму Роберт фон Кош, зважа-

ючи на те, що за Берестейськими угодами 
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Крим не належав Україні, вимагав вивести 

звідти українські війська і залишав за собою 

право захопити Крим. На це український 

уряд заявив, що за законом Центральної Ра-

ди Чорноморський флот оголошено флотом 

УНР. 28 квітня 1918 р. командуючий Чорно-

морським флотом віце-адмірал М.П. Саблін 

підняв українські прапори на Севастополь-

ському рейді. Більшовицький уряд Росії, 

вважаючи Крим і Чорноморський флот свої-

ми, наказав у разі неможливості утримання 

Севастополя перевести флот до Новоросій-

ська. В ніч з 29 на 30 квітня 1918 р. частина 

кораблів під червоними прапорами вийшла 

до Новоросійська. Під тиском більшовиків, 

які всіляко доводили М.П. Сабліну, що німці 

захоплять флот, у ніч з 30 квітня на 1 травня 

1918 р. він вивів ще кілька кораблів під Анд-

ріївськими прапорами до Новоросійська. Це 

була помилка, оскільки інші кораблі не піш-

ли за М.П. Сабліним й лишилися в Севасто-

полі під українськими прапорами. Натомість, 

німці вирішили, що умови Берестейського 

мирного договору порушено, звинуватили в 

цьому весь Чорноморський флот й захопили 

Севастополь [51]. Німецький генерал Р. фон 

Кош оголосив Чорноморський військово-

морський флот інтернованим до закінчення 

війни [52]. Більше того, німецьке команду-

вання підняло німецькі прапори на залише-

них кораблях Чорноморського флоту й мало 

намір усіх матросів і офіцерів заарештувати 

й направити до спеціальних таборів для ін-

тернованих. На заваді цього став тимчасовий 

командувач флотом УНР Михайло Остро-

градський-Апостол. Зважаючи на позицію 

українського уряду щодо відсутності потре-

би в потужному флоті й необхідності лише у 

береговій охороні, німці за рахунок кораблів 

Чорноморського флоту почали підсилювати 

власні військово-морські сили. 

Гетьман Павло Скоропадський наполягав 

на поверненні флоту Україні й не бачив май-

бутнього Української держави без Криму. 10 

травня 1918 р. за наказом П. Скоропадського 

була створена спеціальна комісія з реформу-

вання флоту на чолі із А.Г. Покровським, 

якого згодом було призначено Головним 

командиром портів Чорного і Азовського 

морів. Замість М. Остроградського, котрий 

украй негативно ставився до німецьких ви-

мог у Севастополі, гетьманським представ-

ником в Криму став більш дипломатичний 

В.Є. Клочковський. 6 липня 1918 р. за наказом 

П. Скоропадського з кораблів Дунайської фло-

тилії адмірал А.Г. Покровський в Одесі сфор-

мував бригаду тральщиків, яка фактично стала 

першим корабельним з’єднанням Українсько-

го флоту. 17 червня 1918 р. розпочала роботу 

комісія з утворення військових шкіл та ака-

демій. Головним навчальним закладом Укра-

їнського Державного Флоту мала стати Гар-

демаринська школа, а її підготовчою ланкою 

– Морський кадетський корпус. Врешті обид-

ва заклади об’єднувалися в один Морський 

корпус, дислокацією якого була обрана «сто-

лиця Російського імператорського флоту» – 

місто Миколаїв. Навіть було визначено будів-

лю, – колишньої фельдшерської школи, – на 

переобладнання якої гетьманський уряд виді-

лив 40 тис. крб. Керівником цього навчально-

го закладу було призначено контр-адмірала 

С.І. Фролова. Гардемаринів зараховували од-

ночасно на всі три курси, а їх загальна кіль-

кість мала дорівнювати 200 особам [53]. 

Після офіційного визнання 2 червня 1918 р. 

Німеччиною Української Держави, гетьман-

ський уряд активізував дипломатичні пере-

говори з німецькою стороною з питань фло-

ту. В серпні 1918 р. до Німеччини виїхала 

українська делегація на чолі із Ф. Лизогубом. 

У складі цієї делегації були управляючий 

миколаївськими суднобудівними заводами 

Б.О. Юрєнєв та член правління Товариства 

миколаївських заводів і верфей Н.К. Куль-

ман. Очікувалось, що миколаївські суднобу-

дівні заводи, закриті через відсутність кош-

тів на виплату зарплати з 18 березня 1918 р., 

будуть запущені через 2-3 тижні й на роботу 

буде прийнято щонайменше 8 тис. робітни-

ків [54]. 19 серпня 1918 р. було підписано 

ряд важливих угод з німецькою суднобудів-

ною компанією «Блюм унд Фосс». Захопив-

ши Миколаїв, німці намагалися порядкувати 

на заводах, що викликало спротив заводчан. 

Для вивчення ситуації до Миколаєва геть-

манський уряд направив капітана 2-го рангу 

М.К. Неклієвича, в звіті якого йшлося про 

нагальну потребу підпорядкування суднобу-

дівних заводів Українській Державі. Однак, 

реально встигли прийняти рішення лише 

стосовно Миколаївського відділення Балтій-

ського суднобудівного заводу, який наказом 

по морському відомству від 8 липня 1918 р. 
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відділено від Петроградського управління й 

реорганізовано в самостійне підприємство – 

Миколаївський ремонтний і суднобудівний 

завод морського відомства «Ремсуд» [55]. Інші 

заводи («Наваль» і «Руссуд») ще з 5 травня 

1918 р. перейшли до відання німецької окупа-

ційної влади. 6 липня 1918 р. миколаївська 

газета «Путь соціал-демократа» сповіщала, що 

на миколаївських заводах тепер розпоряджа-

ється німецька фірма «Блюм унд Фосс». Пове-

рнувшись з Берліна Б.О. Юрєнєв та Н.К. Ку-

льман повідомляли, що Німеччина не збира-

ється розміщувати на заводах військові за-

мовлення, на переговорах ніби йшлося лише 

про залізничні вагони та комерційне судно-

будування. Приблизно у вересні 1918 р. до 

Миколаєва прибули уповноважені німець-

ким урядом інженери Егерс і Шецлер. Од-

нак, вже 2 листопада 1918 р. вони поверну-

лися назад до Німеччини, а відкриття мико-

лаївських заводів було відтерміноване на 

невизначений час. Причиною цього стало те, 

що Німеччина насправді збиралася добудо-

вувати закладені ще за Російської імперії на 

стапелях миколаївських заводів військові 

судна для власної потреби, а український 

уряд відмовив у цьому й сподівався завер-

шити їх будівництво самотужки для держав-

ного флоту [56]. 

Наскільки для німців були цікаві докумен-

ти Чорноморського центрального військово-

морського архіву важко судити, оскільки по-

ки що про це нами не знайдено відомостей.  

В Миколаївському міському архіві німецькі 

військові вчинили обшук, але не в цілях ви-

лучення архівних документів, а з метою по-

шуку прихованої зброї [57]. Наведена нижче 

перепустка для входу на суднобудівний завод 

«Руссуд», видана німецькою окупаційною 

владою архіваріусу М.В. Ігнатьєву, свідчить 

лише про встановлення німцями контролю 

над суднобудівними заводами (на заводі 

«Руссуд» від 1916 р. функціонував власний 

архів і швидше за все М.В. Ігнатьев був його 

керівником або співробітником). 

 

 
 

Перепустка для входу на суднобудівний завод «Руссуд», видана архіваріусу 

М. В. Ігнатьєву німецькою окупаційною владою на строк від 1 квітня до 31 липня 1918 р., 

документ датований «до 1 червня 1918 р.» ДАМО, ф. Р-577, оп. 3, спр. 124. 



31 серпня 1918 р. за проектом А.Г. Пок-

ровського визначено дислокацію частин 

оборони Чорного моря і місця базування 

штабів морської піхоти: 1-го полку – в Одесі, 

2-го – в Миколаєві, 3-го – в Херсоні. У вере-

сні 1918 р. до Німеччини для переговорів 

їздив сам гетьман П. Скоропадський. За по-

вернення флоту німці ще в серпні запросили 

від П. Скоропадського 200 млн. руб., але 

український уряд відмовився сплачувати 

гроші. Проте, у висліді вереснева подорож 

до Берліну дала непогані результати. Німеч-

чина, хоча й на певних умовах (вихід флоту 

під українськими прапорами в Середземне 

море для збройної демонстрації проти Анта-

нти), погоджувалася з поверненням флоту та 

почала потрохи віддавати кораблі. Нарешті, 

8 листопада 1918 р., в Одесі була скликана 

спеціальна нарада, на якій військово-

морський аташе Німеччини в Україні віце-

адмірал А. Гопман повідомив В. Є. Клочков-

ського та інших українських представників 

про передачу всього флоту Україні без будь-

яких застережень. Крім цього А. Гопман за-

значив, що червона Росія добровільно зато-

пила свою частину Чорноморського флоту в 

Новоросійську й Україні передається україн-

ська частина Чорноморського флоту [58].  

11 листопада 1918 р., у день підписання в 

Комп’єні договору з країнами Антанти про 

капітуляцію Німецької імперії в Першій сві-

товій війні, німецьке командування повністю 

повернуло Україні кораблі Чорноморського 

флоту, що базувалися в Севастополі, Мико-

лаєві, Одесі та Керчі. 12(14) листопада 1918 р. 

П. Скоропадський призначив Морським мі-

ністром Української Держави А. Г. Покров-

ського, а головнокомандувачем Чорноморсь-

кого флоту В. Є. Клочковського. 13 грудня 

1918 р. Радою Міністрів видано постанову 

про фінансове забезпечення Державного 

флоту України, на потреби якого мали асиг-

нувати близько 24 млн. руб. [59]. 

Отже, фактично в листопаді 1918 р. Укра-

їна нарешті створила власні військово-

морські сили – український Чорноморський 

військово-морський флот став реальністю. 

Тоді й постало питання про його історичну 

спадщину, а саме про Чорноморський центра-

льний військово-морський архів. 16 листопа-

да 1918 р. командир Миколаївського порту 

М. М. Римський-Корсаков, якому підпоряд-

ковувався Чорноморський центральний вій-

ськово-морський архів розглянув пропозиції 

управляючого суднобудівним заводом «Рус-

суд» і 30 листопада 1918 р. відправив влас-

ного листа, зареєстрованого канцелярією 

заводу 2 грудня 1918 р. з міркуваннями щодо 

здійснення ремонту, виділення додаткової 

кімнати, збільшення стелажного обладнання 

й столів, проведення електричного освітлен-

ня в архіві та можливого його переміщення 

до нової будівлі. Доручення щодо обчислен-

ня вартості проведення електричної мережі в 

приміщенні архіву надане управляючим за-

воду 9 грудня 1918 р. [60]. 
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Лист командира Миколаївського порту, контр-адмірала М. М. Римського-Корсакова до управляючого 

суднобудівного заводу «Руссуд» від 30 листопада 1918 р. про проведення ремонтних робіт в Чорноморському 

центральному військово-морському архіві, розширення його площ, встановлення столів і стелажів та про 

можливість переведення архіву до нового приміщення. ДАМО, ф. 300, оп. 1, спр. 332, арк. 96. 

 

Зі встановленням радянської влади в Ми-

колаєві Чорноморський центральний війсь-

ково-морський архів почав утрачати свої 

фонди. Вже 1924 р. за розпорядженням Го-

ловморархіву СРСР з нього було вилучено 

цінні справи (459 в’язок) й книги (327 на-

йменувань). Це були частини фондів Мико-

лаївського адміралтейського правління за 

1782-1806 рр., Миколаївської портової кон-

тори та портового управління за 1790-1809 рр., 

Аудиторіату Штабу Чорноморського флоту 

за 1797-1849 рр., Контори Головного коман-

дира Чорноморського флоту і портів за 1800-

1806 рр., Інтендантського департаменту за 

1787-1829 рр., Канцелярії Головного коман-

дира флотських екіпажів м. Миколаєва за 

1831-1846 рр., Артилерійської експедиції за 

1833-1836 рр., Кораблебудівної експедиції за 
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1833-1861 рр., Виконавчої експедиції по час-

тині кораблебудування за 1803-1831 рр., бу-

дівництва за 1803-1830 рр., інтендантству за 

1798-1830 рр. У документі про вивезення 

цих архівних матеріалів завідувачем Мико-

лаївського окружного архівного управління 

Катериною Йосипівною Осиповою зазначено: 

«Як можна гадати, архівний матеріал, що 

його вивезено, підбирався за окремими питан-

нями й забиралися найцінніші справи» [61]. 

Зі створенням у 1925 р. Миколаївського 

окружного архівного управління, його керів-

ництво намагалося взяти під свій контроль 

Чорноморський центральний військово-морсь-

кий архів. У звіті за 1-й квартал 1926 р. заві-

дувач окружного архівного управління Кате-

рина Йосипівна Осипова писала: «…не див-

лячись на ряд переговорів, нам не вдалося 

взяти цей архів під своє відання. Архівосхо-

вище це гарно оборудоване стелажами, але 

не отоплюється, криша тече, та ми в надії, 

що за літній період нам вдасться це архівос-

ховище відремонтувати. Ще в минулому 

кварталі нами було виявлено, що цей архів 

розхищається архіваріусом, тепер-же цього 

архіваріуса було притягнено Морбазою до 

суду і взято другого» [62]. 

1925 року в Україні серйозно постало пи-

тання про архіви військових частин. У пос-

танові РНК УСРР від 31 жовтня 1922 р. «Про 

охорону архівів», якою запроваджувався 

принцип ЄДАФ’у, зазначалося, що докумен-

ти військових архівів мають передаватися до 

Військово-ученого архіву в Москві. Протя-

гом 1918-1919 рр. колишнє військове відом-

ство зібрало документи Південно-західного 

фронту і зосередило їх у Житомирі, Вінниці, 

Кам’янці-Подільському, Одесі та Києві. На 

жаль, в роки «архівного безладдя» більшість 

документів загинула. Архівні органи УСРР 

не могли усунутися від піклування про вій-

ськові архіви: 1921 р. в Києві, Одесі та інших 

містах було створено військові архівні секції 

для завідування військовими фондами. Од-

нак, уже в 1923 р. ці секції ліквідовано, час-

тину документів відправлено до Москви, а 

інші передано до відання архівних органів 

УСРР. З 1921 р. почалася ліквідація військо-

вих підрозділів Червоної Армії, під час якої 

їхні документи передавалися до Губархів. 

Улітку 1925 р. Центрархів РСФРР направив до 

України своїх представників для з’ясування 

питання про військові архіви на підставі 

спеціальної схеми «направлення архівних 

фондів», укладеної Головним управлін-

ням Робітничо-селянської Червоної Армії. 

Ці представники побували у Києві, Житоми-

рі, Вінниці, Одесі та Миколаєві. Вони вияви-

ли в Україні 15 тис. пудів військових архів-

них документів. Укрцентрархів наполягав, 

що питання про військові архіви повинно 

роз’язуватися з Військовим наркоматом 

СРСР. Йшлося про укладання угоди, за якою 

документи українських військових частин 

мали б залишитися в Україні, а інші, що іс-

нували до та у період Першої світової війни, 

мали надійти до Військово-історичного архі-

ву в Москві. Наполягаючи на залишенні в 

архівах УСРР документів українських війсь-

кових частин, створених після 1917 р., Укр-

центрархів намагався забезпечити подальші 

наукові дослідження історії революційного 

руху в Україні [63]. Проте, Укрцентрархів 

випустив із поля зору той факт, що в доку-

ментах військових архівів дореволюційної 

доби відбивається історія України минулих 

століть. Вивезення цих документів до архівів 

РСФРР означало втрату історії українського 

народу назавжди. 

Як результат 7 серпня 1925 р. з Миколає-

ва, з Чорноморського центрального військо-

во-морського архіву, до Ленінграду, до 

Центрального Морського Архіву, старшим 

морським начальником Миколаївського від-

ділення радвоєнпорту комісаром Сауцьким 

(ім’я та по батькові в документі не зазначені) 

було відправлено чотири залізничні вагони 

архівних матеріалів за першу та другу поло-

вину XVIII ст., ХІХ ст. та початок ХХ ст. 

Про факт вивезення Сауцький сповістив Ми-

колаївський окрвиконком цього ж дня. Наве-

дений нижче текст Сауцького рясніє помил-

ками, але красномовно свідчить про трагедію 

втрати документів із історії Чорноморського 

флоту 1925 р. 

У травні 1928 р., уже після кількох виве-

зень, співробітниками Миколаївського окруж-

ного архівного управління С. П. Костіним, 

М. К. Калитою та І. Я. Лучинським описано 

194 фонди Чорноморського центрального 

військово-морського архіву, справи яких 

розміщувалися на 1889,35 лінійних метрах 

стелажного обладнання [65]. 1934 р. всі ці 

справи вивезено до Ленінграда, а Чорномор-
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ський центральний військово-морський архів 

у Миколаєві закрито. Цю трагічну історію, 

що закінчилася репресією директора Мико-

лаївського державного історичного архіву 

Семена Захаровича Каткова, який намагався 

запобігти вивезенню документів, автор роз-

повів у попередній публікації. 

 

Штапм: 

Никотделения 

«Соввоенморпорта» 

7 августа 1925 г. 

№ 4073 

Копія з копії 

До Миколаївського Окрвиконкому 

Ради Робітн[ичих] Селянськ[их] 

Червоно-армійськ[их] та 

Червонофлотських Депутатів на ч. 9262 

 

«Сповіщаю, що з Центральн[ого] Червономорськ[ого] архіву за годині 21-23 р. відправле-

но чотирі вагонів історичн[их] документів згідно наказу РВС СССР в розпорядження 

Центр[ального] Морськ[ого] Архіву Ленінгр[ад]. Відправлений матеріал за перше XVIII пів-

століття також як остача Архіва за другу половину XVIII, цілком ХІХ и частично ХХ сто-

ліття цілком стосуватися к історії виникновення флоту на Черному морі, характеризую-

щие його життя, розвиток та строительство за показанное пора. 

Ні якої роспродажи справ не було й не має за винятком двох випадків мавших місце за що 

був звільнен[ий] завідатель Архівом. Зробить передавання архива за відсутністью належних 

розпоряджень я не можу, також не можу повернути и вивезені раніш документи та справи. 

Історичн[их] пам’ятн[иків] в Архіві, також и бази огулом не мається. 

Пропонуваємая Вами міра запечатання Архіва також не приємлема з огляду того-ж, що 

велика кількість робітників м. Миколаїва звертаються за одержанням справок за їх працю в 

порту й посаді [на] флоті. 

Разом з цім по испува зазначеного відношені вашем прохаю командирування о можливос-

ти передачи Архіва під видання Окрвиконкома. 

Ст. Морський Начальник Нач[альник] Мик[олаївського] Від[ділення] Соввоенморпорту і 

комісар /Сауцкій/ 

З оригіналом згідно: Зав[ідувач] Канцелярією Окрвиконкому /Тимошенко/ 

З копією згідно: Охоронитель Мик[олаївського] Іст[оричного] Ар[хеологічного] Музея 

Л.Кузнєцов» [64]. 

 

Кілька років тому автор розпочав це дос-

лідження під враженням від слів російського 

колеги (прізвище залишимо в таємниці):»про 

що ви кажете – такого архіву не було». На 

сьогодні автор не лише довів, що Чорномор-

ський центральний військово-морський архів 

не був міфом, а існував насправді, а й дослі-

див його історію, встановив прізвища керів-

ників, співробітників, дослідників, розшукав 

правила роботи архіву, відновив перелік 

майже всіх фондів, що зберігалися архівом, 

виявив документи, котрі юридично підтвер-

джують факт вивезення архіву. Чи легше від 

цього на душі? Ні, як і раніше сумно. Тому 

що історія рідного міста Миколаєва, Півдня 

України й Чорноморського флоту кінця 

XVIII – початку ХХ ст., збудованого на ми-

колаївських верфях, зберігається не в Украї-

ні, а в далекому Санкт-Петербурзі. У феде-

ральному законі Російської Федерації «Об 

архивном деле в Российской Федерации» 

визначено, що до складу Архівного фонду 

Російської Федерації належать архівні доку-

менти, які знаходяться на її території, неза-

лежно від джерела їх походження, часу і 

способу створення, виду носія, форми влас-

ності і місця зберігання [66]. Невідомо скіль-

ки ще пройде часу поки Україна зможе пове-

рнути хоча б щось хоча б у копіях… 
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ПЕТРО СОЛОМАТІН: КРАЄЗНАВЕЦЬ, ЖУРНАЛІСТ 
 

 

Стаття містить відомості про біографічні дані та науковий доробок краєзнавця 
Петра Соломатіна. В статті подано огляд статей краєзнавця-журналіста, 
проаналізовано основні напрямки його дослідницької, просвітницької, науково-
екскурсійної та громадської діяльності. Авторка піднімає проблему необхідності 
збереження дослідницької спадщини Петра Соломатіна та подальшого її вивчення 
дослідниками, врахування його висновків і пропозицій щодо збереження історичного 
обличчя міста та історичної пам’яті. 

Ключові слова: краєзнавство Миколаївщини, історіографія проблеми, дослідження, 
просвітницька діяльність. 

 

 

Історія кожного регіону традиційно вису-

вала з своєї когорти окремих талановитих 

краєзнавців, гармонійних талантів. Незва-

жаючи на зміну в політичній та ідеологічній 

сферах, доробок окремих з них притягував та 

притягує погляди дослідників. Одним з та-

ких малодосліджених краєзнавців і є Петро 

Соломатін. Мета даного дослідження поля-

гає в тому, щоб систематизувати та узагаль-

нити науковий та творчий доробок краєзнав-

ця «з великої літери». 

На думку авторки, Петро Соломатін – жур-

наліст, краєзнавець, педагог і шахматист – 

посідає особливе місце серед краєзнавців Ми-

колаївщини. Слід зазначити, що Олександр 

Умеренков, даруючи Петру Соломатіну ви-

дання своєї книги «Корабелы живут над Бу-

гом», написав: «Дорогому Петру Івановичу – 

патріарху краєзнавства від учня та однодумця 

з вдячністю за добрі поради та інформацію про 

старий Миколаїв. 09.02.1978» [5]. 

Петро Соломатін встиг написати сотні 

статей про старий Миколаїв та видатних 

особистостей, з ім’ям яких пов’язана історія 

міста. Мріяв видати власну книгу. Але саме 

через те, що цікавила його не «героїка рево-

люції», що писав він не з позицій марксист-

сько-ленінської ідеології, що приваблювала 

його як дослідника історія та культура Ми-

колаєва переважно ХІХ століття, крім того, 

він не був членом компартії, тому книгу ви-

дати йому не дозволили. 

Сьогодні, нажаль, ім’я краєзнавця Петра 

Соломатіна майже забуто. Короткі відомості 

про журналіста та краєзнавця Петра Іванови-

ча Соломатіна надає енциклопедичний слов-

ник «Миколаївці» [4]. Посилання на статті 

П. Соломатіна знаходимо в збірці державної 

обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. О. Гмирьова «Вулиці Миколаєва розпові-

дають (до 200-річчя міста). Рекомендований 

покажчик літератури» [2]. 

Нажаль, авторці не вдалося знайти в стат-

тях та монографіях з історіографії краєзнавс-

тва посилання на друкований доробок Петра 

Соломатіна [1, 3]. 

Петро Іванович Соломатін (23 вересня 

1910 року – 21 вересня 1989р.) народився в 

родині робочого депо залізничної станції 

«Миколаїв». І після закінчення школи №3 

міста Миколаєва та ФЗО в 1929 та 1930 рр. 

працює учнем токаря в тому ж депо. В 1931-

1932 рр. – інструктор слюсарної майстерні та 

викладач технології металів. В 1932-1933 рр. 

– технолог-консультант на заводі ім. 61 ко-

мунара. З 1937 року навчався у Миколаївсь-

кому учительському інституті. 

Першими кроками на журналістській сте-

жині стала стаття 1938р. в місцевій газеті. 

Корінний миколаєвець, Петро Іванович Со-

ломатін впродовж 50 років вивчав історію 

рідного краю, ділився своїми відкриттями з 

читачами на сторінках газет «Бугская заря», 

«Південна правда», «Вестник Прибужья» та 

інших. 

З 1944 по 1947 роки Петро Соломатін 

працює в редакції газети «Південна правда» 

виконуючим обов’язки завідуючого культ-
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відділом, заступником відповідального сек-

ретаря, а також виконуючим обов’язки заві-

дуючого відділом промисловості газети. З 

1947 по 1949 рік П. Соломатін – старший 

інспектор комітету у справах фізичної куль-

тури та спорту при Миколаївському облви-

конкомі. В 1950-1954 рр. Петро Соломатін 

працює на Миколаївському машинобудівно-

му заводі ПТО, а в 1954 -1967 рр. викладає 

креслення в СШ № 15 та СШ № 4. В цей пе-

ріод відвідує засідання секції істориків-

краєзнавців у Обласному краєзнавчому музеї. 

Відповідно до рішення Держбуду УРСР від 

19 листопада 1966 року за №39 та розпоря-

дження № 314-р виконкому Миколаївської 

обласної ради депутатів трудящих від 15 трав-

ня 1967 року створено комісію для прове-

дення інвентаризації художніх та історичних 

цінностей в пам’ятниках архітектури Мико-

лаївської області, до складу якої він входив. 

В 1967-1968 рр. Петро Соломатін працює 

відповідальним секретарем Української спі-

лки охорони пам’ятників історії та культури. 

В 1968-1971 рр. Петро Соломатін працює в 

Палаці піонерів тренером з шахів, бере 

участь в змаганнях. Був тренером команд 

шахістів, суддею та організатором багатьох 

змагань з шахів. Слід звернути увагу, що він 

здобув звання кандидата в майстри спорту 

СРСР з шахів, звання судді республіканської 

категорії. 

З 1972 року стає членом спілки журналіс-

тів СРСР. Перебуваючи на пенсії, працює 

позаштатним кореспондентом газети «Юж-

ная правда». 

В різні періоди дослідницької роботи 

об’єктами його вивчення були: історія пер-

ших поселень на Миколаївщині, будівництво 

першої верфі, що втілилось в статтях: «Как 

был основан наш город» [6; 4], «Перші буді-

вники Миколаєва (до 200-річчя міста)», «Як 

виник Миколаїв» [7; 4], «Заснування міста» 

[8; 4]. Цікавили дослідника також особистос-

ті, імена яких пов’язані з історією міста: 

полководці М.І.Кутузов («М. І. Кутузов на 

Миколаївщині» [9; 4]) та О.В. Суворов 

(«Пам’ятник полководцю» [10; 4]), адмірал 

Г.І. Бутаков («Адмірал Бутаков» [11; 4]), ад-

мірал П.С. Нахімов («Флотоводець П.С. На-

хімов у Миколаєві» [12; 4]), «перший грома-

дянин міста» М. Фалєєв («М.Л. Фалєєв» [13; 

4]), командир «Меркурія» О.І. Казарський 

(«Герої Меркурія» [14; 4]) та інші. В його 

роботах читачі відчували неприховану не-

байдужу, активну громадську позицію енту-

зіаста, наприклад, в статті «За проектом ве-

ликого зодчого» [15; 4] автор одним з пер-

ших піднімав питання про необхідність вша-

нування пам’яті архітектора І. Старова: «За-

слуги Івана Єгоровича Старова у плануванні 

нашого міста надзвичайно великі. І мабуть, 

варто до 200-річного ювілею Миколаєва од-

ну з вулиць старої частини міста назвати 

ім’ям великого зодчого». 

Петро Соломатін досліджував не лише 

приватне життя історичних постатей, а також 

і їх вплив на перебіг історичного процесу рі-

дного краю. Наприклад, в статті «Пам’ять 

про видатного полководця» дізнаємося, що 

адмірал С.Й. Макаров вніс важливі пропози-

ції щодо непотопляємості суден, зробив важ-

ливі дослідження у Босфорській затоці про 

обмін вод Чорного та Середземного морів, є 

автором 2-х наукових праць за наслідками 

подорожі Тихим океаном, зробив удоскона-

лення в конструкції криголама, сприяв 

оснащенню кораблів радіоустановками то-

що. Інформацію про науково-дослідну робо-

ту флотоводців автор доносив також в стат-

тях «Рідкісні екземпляри творів адмірала  

С. Макарова», «Адмірал Лазарев» [16; 4]. В 

своїх просвітницьких статтях автор поши-

рював інформацію про те, що людина, яку 

пам’ятають як головного командира Чорно-

морського флоту і портів, Миколаївського 

воєнного губернатора, М.П. Лазарев брав 

участь у найбільшій науковій експедиції зна-

менитого мореплавця Белінсгаузена, створив 

свою особливу школу виховання моряків, а 

адмірал Г.І. Бутаков – автор підручника «Но-

вые основания пароходной тактики» [11; 4]. 

Петро Соломатін розповідав своїм чита-

чам про те, як пов’язані з історією міста жит-

тя та діяльність видатного хірурга М. Піро-

гова («Н.И. Пирогов в Николаеве» [17; 4]) та 

відомого вченого В. Каразіна («Український 

Ломоносов» [18; 4]), Ф. Піроцького – інжене-

ра, який спроектував електричний трамвай, 

академіка В. Образцова («Юбилей земляка» – 

до 100-річчя з дня народження вченого),  

В. Рюміна – пропагандиста ідей К. Ціолковсь-

кого, конструктора зварювальних автоматів  

Н. Бенардоса («Автор голубой дуги» [19; 4]) 

тощо. 
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В статті «Конструктор ракет» [20; 4] дос-

ліджує доробок видатного конструктора ра-

кет К. Константінова – вченого в галузі ме-

ханіки, засновника і командира ракетного 

заводу в Ракетному урочищі з 1867 року. 

Доречі, дирекція ракетного заводу в ХІХ ст. 

знаходилась по вул. Артилерійській, 1 (зараз 

Артилерійська, 11), в цьому будинку з 1944 

року до кінця життя мешкав Петро Солома-

тін. Він переймався питанням збереження 

будинку як архітектурної та історичної 

пам’ятки і в статті «У истоков ракетодина-

мики» [21; 4] розповідав читачам про шеф-

ську роботу учнів ПТУ №18 по збереженню 

будинку. Історичні пам’ятки вулиці Артиле-

рійської неодноразово привертали увагу до-

слідника, що втілилось в статті «Вулиця Ар-

тилерійська» [22; 4]. 

Таким чином, можна зазначити, що статті 

Соломатіна – це роздуми про те, як зберегти 

для нащадків пам’ять про минуле міста, його 

неповторний архітектурний ансамбль. В статті 

«На месте старого Магистрата» [23; 4] було 

здійснено історичний огляд будинків на 

площі Соборній, які не збереглися, та наво-

дились ілюстрації і коментарі. 

Назви статей відображали біль журналіс-

та-патріота міста. Одна з них – «Самое цен-

ное надо сохранить» [24; 4] – відгук на стат-

тю Р. Молчанова «Кому нужны эти старые 

дома». Це своєрідна заочна екскурсія 

центральними вулицями міста. Багато ціка-

вого автор розповідає з історії будинків по 

вулицях Нікольській, Фалєєвській, Артиле-

рійській та інших. В цій статті звучить запо-

вітна мрія журналіста-краєзнавця: «Мысль о 

создании в Николаеве заповедной зоны за-

служивает серьёзного внимания и поддерж-

ки. В неё должны войти улицы от Адмираль-

ской до Плехановской (Потёмкинской) и от 

Артиллерийской до Московской. Но что де-

лать с пришедшими в ветхость домами, не 

представляющими интереса и оказавшимися 

в заповедной зоне? Конечно, их надо снести, 

избегая повышенной этажности, построить 

новые здания, характерные для архитектуры 

периода застройки Николаева» [24; 4]. 

В статті «Поиски дома В.И. Даля» [25; 4] 

П. Соломатін висвітлив історію пошуків бу-

динку родини Даля Українською спілкою 

охорони пам’яток історії та культури, розк-

рив маловідомі на той час факти життя відо-

мого письменника та етнографа. При підго-

товці до написання своїх робіт П. Соломатін 

досліджував газету «Южанин», журнал 

«Русская старина», архівні фонди міського 

та обласного державних архівів, спілкувався 

з живими свідками та учасниками подій, фа-

хівцями та експертами. 

Іноді знайдені кілька інформаційних ряд-

ків старих видань давали краєзнавцю по-

штовх для нового пошуку. Саме так з’явилась 

стаття «На трассе Индоевропейского телег-

рафа» [26; 4] – про перший телеграф у на-

шому місті. Краєзнавець наголошував, що за 

адресою вул. Херснська, 8 до 1933 року зна-

ходилось службове приміщення спілки Індо-

європейського телеграфу, тому будинок є 

своєрідною пам’яткою світової науки, і за-

кликав Миколаївську обласну організацію 

Української спілки охорони пам’ятників іс-

торії та культури взяти його на облік. 

До цієї спілки була спрямована і стаття 

«Требует реставрации» [27; 4] – про будинок 

по вул. Артилерійській, 13, в якому мешкав 

В. Рюмін, зупинявся В.Гаршин, гостювали 

актори В.Комісаржевська, брати Роберт і 

Рафаїл Адельгейми – пізніше народні артис-

ти, А. Яблочкіна. П. Соломатін закликав не 

тільки реставрувати будинок, але й замінити 

меморіальні дошки, які потребують уточ-

нення. Багато років кропіткої роботи з істо-

ричною літературою та архівним джерелами, 

листування з театрами та музеями різних 

куточків країни знадобились краєзнавцю, 

щоб познайомити миколаївського читача з 

фактами відвідування міста Миколаєва вида-

тними діячами культури. Наприклад, стаття 

«Богатырь русской оперы в Николаеве» [28; 

4]) розповідає про гастролі співака Ф. Шаля-

піна в Миколаєві влітку 1899р., в статті ви-

користано цитати з рецензій газети «Южа-

нин», є посилання на газети Одеси 1899 ро-

ку. Цікаві подробиці містять статті про пере-

бування в місті майстрів слова О. Пушкина, 

В. Маяковського («Маяковській на півдні 

України» [29; 4]) та ін. На особливу увагу 

заслуговує його стаття «Пушкін на Миколаї-

вщині» [30; 4], в якій журналіст згадує про 

п’ять відомих відвідувань нашого міста ве-

ликим поетом. 

Увагу дослідника привернула маловідома 

на той час широкому читачу постать Петра 

Вейнберга, автора романса «Он был титуля-
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рный советник...». В статті «Поет і журна-

ліст», яка вийшла до 155-річчя поета [31; 4], 

Петро Соломатін відкрив для читача «ново-

го» Вейнберга: науковця, перекладача, кри-

тика, професора літератури. З Миколаєвом 

пов’язане життя ще одного поета – В.І. Бог-

данова: тут поет служив, та навчались обидві 

його доньки («Автор «Дубинушки» [32; 4]). 

Статті Петра Соломатіна містять точні, 

перевірені факти, але в них відчувається ста-

влення автора до подій минулого. Так, в 

статті «Горький в Прибужье» [33; 4] крає-

знавець не тільки описав трагічні події пере-

бування письменника в селі Кандибіно, в 

Миколаєві, Очакові, але і жалкує, що не 

дійшли до сучасності імена лікарів та меди-

чних сестер, які врятували йому життя. 

Краєзнавця П. Соломатіна цікавили подро-

биці міського життя в ХІХ столітті в різних 

його проявах, наприклад, стаття «Спустя сто 

лет» [34; 4] розповідає про історію профе-

сійної освіти на Миколаївщині від першої 

ремісничої школи до сучасності. Сторінкам 

історії народної освіти та освітянської преси 

присвячена стаття «Голос сельского учите-

ля» [35; 4] – про нужденне життя сільських 

педагогів минулого. Увагу привертають зна-

кові для міста події минулого: «Заснування 

газети в Миколаєві» [36; 4] – про перший 

випуск періодичного видання «Николаевс-

кий вестник» в 1865р.; стаття «Столетие го-

родской почты» [37; 4], «Миколаївському 

морському порту – 100 років», «Железнодо-

рожный вокзал». Більшість з таких статей 

пов’язують минуле та сучасність міста. Про 

розвиток міського транспорту в нашому міс-

ті розповідає стаття «От линейки до такси» 

[38; 4]. 

Не залишилась без уваги дослідника істо-

рія миколаївського спорту: «Первые между-

городные матчи по футболу» [39; 4], «Коли 

забили перший гол» [40; 4], «Іван Піддубний 

в Миколаєві» – про відомого силача Ивана 

Піддубного. Спортивна і транспортна теми 

пергукувались у статтях «Ювілей велосипе-

да» [41; 4], «На автомобілі по Миколаєву» 

[42; 4], «Автомобильная гонка Николаев-

Одесса» [43; 4]. До останньої статті додава-

лась ілюстрація – унікальна поштова картка 

з колекції Петра Соломатіна, видана в Пари-

жі на пам’ять про автомобільні перегони, 

про які йдеться в статті. 

Публикації «Из прошлого живой фотог-

рафии в Николаеве», «О первом сеансе кино 

в нашем городе» розповідали про перше зна-

йомство миколаївців з кінематографом і міс-

тили подробиці щодо демонстрації кінофі-

льмів на початку ХХ ст.: «Проектор тогда 

устанавливался позади экрана, который хо-

рошо смачивался водой, чтобы зрители ви-

дели киноизображение «на просвет». Така 

увага до побутових деталей минулого свід-

чить про ґрунтовне науково-методично обіз-

нане ставлення журналіста та краєзнавця до 

історичного дослідження. Наприклад, стаття 

«Перші «живі фотографії» не тільки знайо-

мить читача з першими кінопоказами в Ми-

колаєві та першими кінотеатрами, вона роз-

повідає про важкі умови роботи кіномехані-

ків, про перші зйомки в Миколаєві – на заво-

ді ім. Носенка, в порту та в місті. 

Фактично в статтях Петра Соломатіна по-

стає Миколаїв минулого: «По улицам Нико-

лаева» [44; 4] – про діяльність архітектора 

М. Старова, про план міста та назви вулиць; 

«Стрілка» [45; 4] – про русло Інгулу від дав-

ніх часів до сьогодення. Публікації П. Соло-

матіна знайомили читачів з історією топоні-

мів Миколаєва («Ліски» [46; 4], «Спаське 

урочище» [47; 4]); стаття «Бугские мосты» 

[48; 4] містить інформацію про історію пере-

прави через Південний Буг. Такі статті вихо-

дили під рубриками «Пам’ятні місця рідного 

краю», «Из блокнота краеведа», «Уголок 

краеведа», «Николаев раньше и теперь», 

«Наш календарь», «Исторические уголки 

Николаева». Картинки міського життя мину-

лого змальовані П. Соломатіним в статтях 

рубрики «Из записной книжки краеведа (по 

страницам старых газет)». Одна з них звер-

нена до матеріалів газети «Юг» за 11.07.1901, 

в яких йдеться про врегулювання питання 

щодо тривалості робочого дня підмайстрів 

цирульної справи: вони вимагали його ско-

рочення від 18 до 14 годин на добу. 
Окремий аспект наукового доробку П. Со-

ломатіна – його статті, які є літописом сучас-
ника подій. І літопис цей починається з 40-х 
років ХХ століття: «Ми їдемо по нерівному і 
звилистому шляху, що тягнеться вздовж річ-
ки Південний Буг... Швидко одне за одним 
проносяться села, а обабіч шляхів лежать 
вирвані, зламані телеграфні стовпи, розбиті 
літаки, танки, «Тигри» – сліди недавньої ха-
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пливої втечі гітлерівців» («Вознесенськ» [49; 
4]). Окремі статті торкались розбудови міста 
та розвитку промисловості («Бугские мос-
ты», [50; 4], «Строится речной вокзал» [51; 
4], «С пульта дежурного» [52; 4]). Такий лі-
топис сучасника продовжується в роботах  
П. Соломатіна до середини 80-х років («Со-
ляні» [53; 4]), «Вздовж по Пушкінській» [54; 
4]. Деякі з таких статей Соломатін підписав 
псевдонімами: П. Іванов («Сторічний ювілей 
миколаївського порту») та П. Ванін («Нави-
гация завершилась» [55; 4], «Помогает «КИ-
СИ-5» [56; 4]). 

Закликає дослідник більш пильно придив-
лятись до того, що поруч, адже приводом для 
здивування може бути навіть дерево. «Инте-
ресное дерево» [57; 4] – так називається 
стаття, яка розповідає про софору японську. 
Петро Соломатін називав в ній сквери та 
вулиці, де росте дерево, та познайомив чита-
чів з історією появи софори в Миколаєві: на 
початку ХХ століття її привіз із Порт-Артура 
миколаївський лікар, захоплений лікуваль-
ними можливостями рослини. 

Цікавила Петра Соломатіна і історія крає-
знавства. В статті «Старовинна брошура про 
Миколаїв» [58; 4] він розповів про брошуру 
видання 1864 року, яка присвячена історії 
заснування міста, визначала цікаві сторінки 
історії міста і була адресована молоді. Цій 
же темі присвячена стаття «Рідкісна брошура 
про місто корабелів» [59; 4]. 

Ще одним напрямком діяльності Петра 
Соломатіна були рецензії на путівники. Так, 
в газеті «Южная правда» вийшла низка його 
статей-рецензій: на путівник «По Південно-
му Бугу» видавництва «Маяк» (автор – 
Е.О.Некрасов) [60; 4], на книгу «Путеводи-
тель автотуриста по Украине» видавництва 
«Будівельник» (стаття «По дорогам нашего 
края») [61; 4] та ін. Володіючи глибокими 
знаннями з історії рідного міста, Петро Со-
ломатін важливого значення надавав точнос-
ті наведених історичних фактів. Тому, відмі-
чаючи позитивні сторони путівника «Город 
корабелов Николаев» (автор В.І.Гуйван) в 
рецензії «По родному городу» [62; 4], П. Со-
ломатін указав на окремі помилки. 

Важливою подією в житті міста вважав  
П. Соломатін створення в Миколаєві облас-
ної організації Українського товариства охо-
рони пам’яток історії і культури (стаття 
«Свідки нашої історії і культури»). 

На засіданні обласної організації Україн-

ської спілки охорони пам’яток історії і куль-

тури, відповідальним секретарем якого Пет-

ро Соломатін працював у конці 60-х років, 

ним неодноразово ставились питання охоро-

ни культурної спадщини. Петро Іванович 

ініціював відкриття меморіальних дошок 

О.М. Горькому, В.М. Гаршину, В.І. Далю, 

В.В. Рюміну. 

Не тільки статті, але й громадська діяль-

ність Соломатіна були спрямовані на те, щоб 

привернути увагу жителів міста до проблем 

охорони культурної спадщини: Петро Івано-

вич часто виступав на обласному телебачен-

ні, в 1960-і роки вів телепередачу «Знаешь 

ли ты свой родной край», в якій знайомив 

містян з історією Миколаївщини. До 100-

річчя з дня народження письменника Мак-

сима Горького за його сценарієм на облас-

ному телебаченні було знято 10-хвилинний 

фільм «Горький на Николаевщине», в 1970-

1980-і – читав лекції для екскурсоводів бюро 

подорожей та екскурсій, часто виступав з 

лекціями про рідне місто на радіо, в школах, 

вищих навчальни закладах, різноманітних 

установах. В 1981 році Петро Соломатін 

брав участь у написанні книги «История го-

родов и сёл УССР (Николаевская область)». 

В статті «По улицам Николаева» [63; 4]  

П. Соломатін пише: «Мы намерены в бли-

жайшее время начать заочную экскурсию 

читателей «Южной правды» по скверам, па-

ркам, площадям и улицам Николаева, ближе 

познакомимся с их историей и достоприме-

чательностями» – і ним було підготовлено 

кілька публікацій. А в 1986-1987 роках до 

200-річчя Миколаєва Петро Соломатін про-

водив конкурс знавців рідного міста серед 

читачів газети «Южная правда». В його осо-

бистому архіві зберігаються листи найактив-

ніших читачів. В 1986 році за заслуги у спра-

ві виявлення, охорони, збереження та пропа-

ганди пам’ятників історії Петру Івановичу 

Соломатіну было присвоєно звання Почесний 

член Української спілки охорони пам’ятників 

з врученням нагрудного знака і Почесної 

грамоти. 

Таким чином слід зазначити, що дослід-

ницька, просвітницька, науково-екскурсійна 

та громадська діяльності краєзнавця Петра 

Соломатіна здійснила вагомий внесок в під-

вищення історичної культури миколаївців, 
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збереження історичної спадщини, дослі-

дження окремих історичних подій, фіксацію 

історичного процесу епохи, учасником якого 

він був сам, та випуск значного масиву крає-

знавчого матеріалу, залишила помітний слід 

в краєзнавчому русі південного регіону і за-

слуговує на подальше вивчення дослідника-

ми та врахування його висновків і пропози-

цій щодо збереження історичного обличчя 

міста та історичної пам’яті. 
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УКРАЇНА ТА ОКУПАЦІЯ КРИМУ РОСІЄЮ 2014 р. 
В ОЦІНКАХ ЯПОНСЬКИХ НАУКОВЦІВ 

 

 

У статті аналізуються наукові праці та доповіді провідних японських дослідників у 
сфері політології, економіки та історії пострадянських країн щодо анексії Кримського 
півострова Росією 2014 р., політика Японії щодо України та її санкції проти Росії. Ме-
тою статті є дослідження основних тенденцій у науковій думці Японії щодо сучасної 
ситуації в Україні та виявлення рівня її впливу на політику уряду Японії. Особливість цієї 
статті зумовлена тим, що при її написанні були використані першоджерела японською 
мовою. 

Ключові слова: окупація Криму, українсько-японські відносини, курс Японії щодо Укра-
їни, санкції Японії проти Росії. 

 

 

Окупація Кримського півострова Росією у 

2014 р. поділила історію сучасних міжнаро-

дних відносин на «до» та «після». В резуль-

таті цього міжнародного злочину Україна 

втратила частину своєї території та зіткнула-

ся з необхідністю направити усі свої дипло-

матичні зусилля та ресурси на те, щоб зару-

читися підтримкою міжнародної спільноти 

та повернути Кримський півострів. Японія 

стала однією з країн-лідерів на сучасній мі-

жнародній арені, що підтримала суверенітет 

та територіальну цілісність України, та нада-

ла нашій країні знакову фінансову допомогу. 

Незважаючи на плани уряду Прем’єр-

міністра Японії С. Абе щодо поліпшення 

відносин з Росією, вона стала провідним за-

хисником інтересів України у «Великій сім-

ці» та ввела санкції проти Росії. 

Питання окупації Криму 2014 р. привер-

нуло увагу всього світу, включно японських 

науковців. Дослідженням причин окупації 

Кримського півострова Росією 2014 р. за-

ймаються Т. Танака, С. Муцуська та К. Ісіго-

ока. З різким осудженням російської агресії в 

Україні виступає К. Іто. Політику Японії 

щодо України також підтримує Ш. Хакама-

да. Необхідність поліпшення відносин Япо-

нії з Росією наголошують у своїх працях  

Й. Хіросе та Н. Шимотомаї. Легітимність 

російської політики щодо Кримського півос-

трову підкреслюють К. Мотідзукі та К. Того. 

Важливої для Японії тематики зближення 

Росії з Китаєм на тлі міжнародної ізоляції 

Росії торкаються Х. Танака та Н. Коідзумі. У 

той же час, вплив окупації Криму на сучас-

ний міжнародний порядок та дипломатію 

Японії досліджено Х. Ватанабе та Д. Терасі-

ма, а її економічний аспект – А. Янагісавою. 

Мета статті – розглянути основні тенден-

ції в японській науковій думці стосовно оку-

пації Криму Росією та політики Японії щодо 

України, а також виявити рівень її впливу на 

політику чинного уряду Японії. В українсь-

кій історіографії ця проблематика висвітлю-

ється вперше, тому є актуальною темою дос-

лідження для вітчизняної науки. 

Тимчасова окупація Криму почалася  

20 лютого 2014 р. з порушення Збройними 

силами Росії порядку перетину державного 

кордону з Україною [1]. 27 лютого 2014 р. за 

участю місцевих проросійських бойовиків 

російський спецназ захопив будівлю Ради 

міністрів і Верховної Ради Криму, а 1 берез-

ня 2014 р. Рада Федерації Росії офіційно 

схвалила введення російських військ на те-

риторію України. 16 березня 2014 р. у Криму 

пройшов незаконний референдум, у резуль-

таті якого нелегітимна влада заявила про 

приєднання півострова до Росії. 18 березня 

2014 р. Президент Росії та сепаратистські 

лідери Криму підписали «Договір про при-

йняття Криму до складу Росії» [2]. 

До кримської кризи Японія під керівницт-

вом Прем’єр-міністра С. Абе була націлена 

на досягнення історичного прориву у відно-

синах з Росією. Впродовж перших чотирнад-

цяти місяців перебування на посаді Прем’єр-

міністр С. Абе зустрівся з Президентом Росії 
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В. Путіним п’ять разів – більше, ніж з будь-

яким іншим главою держави. Основною ме-

тою цих зустрічей стало питання про вирі-

шення територіальної проблеми Курильсь-

ких островів. Проте криза в Україні та санк-

ції щодо Росії з боку країн «Великої сімки» 

поставили під сумнів втілення курсу Японії 

на поліпшення відносин з Росією. 

З огляду на політичну кризу в Україні  

24 лютого 2014 р. Міністр закордонних 

справ Японії заявив, що «Японія надає вели-

кого значення демократії, ринковій економі-

ці, верховенству закону та територіальній 

цілісності України заради стабільності та 

процвітання країни. У зв’язку з цим, Японія 

очікує, що новий уряд, який буде відобража-

ти волю народу, буде сформований у най-

ближчий час шляхом демократичних вибо-

рів» [3, с. 466]. 

У таких обставинах перед Японією постав 

вибір: переслідувати свої національні інте-

реси або приєднатися до міжнародного спів-

товариства та засудити агресію Росії проти 

України. Як активний гравець на міжнарод-

ній арені та послідовник сучасного міжнаро-

дного порядку, економічна супердержава, 

один з найбільших фінансових донорів су-

часності, а також член ООН та «Великої сім-

ки», Японія підтримала територіальну ціліс-

ність України та ввела санкції проти Росії. 

18 березня 2014 р. Японією призупинено 

переговори з РФ щодо спрощення процедури 

видачі віз, укладання інвестиційних угод, а 

також угод щодо мирного використання ко-

смосу та запобігання небезпечній військовій 

діяльності. 29 квітня 2014 р. тимчасово при-

пинено видачу віз для в’їзду на територію 

Японії 23 громадянам РФ, у тому числі дер-

жавним службовцям. 28 липня 2014 р. було 

оголошено про додаткові санкції проти Росії: 

замороження активів 40 осіб та 2 компаній, 

розташованих у Криму; призупинення фі-

нансової допомоги РФ у рамках програми 

ЄБРР; обмеження імпорту продукції похо-

дженням із Криму; запобігання видачі віз на 

в’їзд до Японії 31 особі, включаючи двох 

російських високопосадовців, які відповіда-

ють за питання Криму. 24 вересня 2014 р. 

Токіо оголосив про додаткові санкції, що 

стосуються посилення обмеження на експорт 

японської зброї до Росії та заборони обігу 

цінних паперів таких п’яти російських банків 

як «Сбербанк», «ВТБ-Банк», «Внешэконом-

банк», «Газпромбанк» та «Россельхозбанк» 

[4]. У грудні 2014 р. Японія затвердила дода-

тковий список з 26 осіб і 14 організацій, пе-

реважно пов’язаних з так званими Донець-

кою і Луганською Народними Республіками. 

Їм заборонили видачу віз, а їх майно, вияв-

лене в Японії, повинно бути заморожене [5]. 

Cанкції проти Росії були продовжені на са-

міті «Великої сімки» у Німеччині у 2015 р. та 

Японії у 2016 р. 

У розпал політичної кризи в Україні з 5 по 

6 червня 2015 р. відбувся візит Прем’єр-

міністра Японії С. Абе до України, що став 

першим візитом прем’єр-міністра Японії до 

нашої держави. Прем’єр-міністр С. Абе заві-

тав до України перед самітом «Великої сім-

ки» у Німеччині, тому основною темою пе-

реговорів з Президентом України П. Поро-

шенком стала підтримка України в умовах 

російської агресії в Криму та на Сході Укра-

їни. Прем’єр-міністр Японії чітко заявив, що 

японський уряд не потерпить ніяких спроб 

змінити статус-кво силою та що Японія підт-

римує принцип суверенітету та територіаль-

ної цілісності України. Він наголосив на ва-

жливості дотримання Мінських домовленос-

тей та пообіцяв активну підтримку у досяг-

ненні мирного врегулювання ситуації в Україні 

на саміті «Великої сімки» у 2016 р. в Японії. 

С. Абе також заявив про надання 1,84 млрд. 

дол. США на підтримку реформ в Україні та 

300 млн. дол. США в якості макрофінансової 

допомоги [6]. 

Відповідний візит Президента України П. 

Порошенка до Японії за запрошенням япон-

ської сторони проходив з 5 по 7 квітня 2016 

р. Під час зустрічі між Президентом України 

П. Порошенком та Прем’єр-міністром Японії 

С. Абе було підтверджено намір Японії до-

кладати зусилля для мирного вирішення си-

туації в Україні та готовність підняти питан-

ня щодо врегулювання ситуації в Україні під 

час саміту «Великої сімки» в Японії. У фі-

нансовій сфері було оголошено рішення 

Японії щодо виділення нового траншу гума-

нітарної допомоги для відновлення східних 

регіонів України у розмірі 13,6 млн. дол. 

США, а також відрядження спеціаліста з 

фінансів до Києва з метою підтримання від-

новлення економіки України. Японія Також 

висловила намір додатково надати 3,5 млн. 
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євро для будівництва сховища ядерного па-

лива в Україні [7]. 

Відповідно до досягнутих домовленостей 

під час візитів С. Абе до України у 2015 р. та 

П. Порошенка до Японії у 2016 р. Японія 

очолила обговорення ситуації в Україні під 

час головування на саміті «Великої сімки» на 

о. Ісе у Префектурі Міе, що проходив з 26 по 

27 травня 2016 р. В результаті учасниками 

саміту було прийнято декларацію, в якій во-

ни засудили окупацію Кримського півостро-

ва Росією та підтвердили курс на продов-

ження міжнародних санкцій проти неї [8]. 

Під час заяви на прес-конференції за підсум-

ками саміту, Прем’єр-міністр С. Абе торкну-

вся проблем світової економіки та терориз-

му, а серед міжнародних конфліктів, перш за 

все, виділив українське питання. Його осно-

вні тези включали необхідність дипломатич-

ного врегулювання ситуації в Україні, важ-

ливість виконання Мінських угод та вимоги 

щодо конструктивної позиції Росії [9]. 

В наукових колах Японії було приділено 

багато уваги внутрішньополітичній та між-

народній ситуації навколо України. Перш за 

все, актуальними є висновки японських дос-

лідників щодо причин російської окупації 

Криму. Так, деякі з них пов’язують рішення 

Росії щодо анексії Криму з бажанням запобі-

гти розширенню впливу Китаю в Україні. 

Представником цієї думки є директор Дослі-

дницького центру Центральної Азії та Кавка-

зу Т. Танака. У своїй статті «Мета Путіна – 

Китай» він зазначає, що, незважаючи на плі-

дну співпрацю між Росією та Китаєм у 

Центральній Азії у рамках Шанхайської ор-

ганізації співробітництва, ініціатива Китаю 

щодо рекреації Шовкового шляху – економі-

чного поясу з Азії до Європи через Близький 

Схід – викликала занепокоєння у Росії. На 

думку Т. Танака, рішення В. Путіна щодо 

анексії Криму та підтримки незалежності так 

званої Донецької Народної Республіки було 

прийнято через інтенсифікацію китайсько-

українського співробітництва у військовій 

сфері та плани Китаю щодо будівництва 

порту у Криму, а також оренди земель на 

Сході України [10]. 

Рішення Президента Росії В. Путіна щодо 

окупації Криму також пов’язується із впли-

вом внутрішньополітичної ситуації в Україні 

на політичні процеси в Росії. С. Муцуська, 

професор Університету Сідзуоки та експерт 

з країн Східної Європи, стверджує, що, на 

думку російського істеблішменту, існувала 

загроза щодо того, що український «майдан» 

міг поширитися на Росію та похитнути ре-

жим В. Путіна. Саме тому Президенту Росії 

було вкрай важливо показати тверду позицію 

по відношенню до внутрішніх процесів в 

країні та на міжнародній арені тощо. Другою 

причиною С. Муцуська вважає прагнення В. 

Путіна змінити сприйняття антигероїв «май-

дану», одним з яких він став сам, та поверну-

ти їх в якості переможців [11]. 

Іншою причиною анексії Криму, на думку 

японських науковців, є історичне протисто-

яння між Росією та Заходом. Професор уні-

верситету Ніхон К. Ісігоока у своїй праці 

«Перспективи східної стратегії Росії після 

української кризи» зазначає, що це проти-

стояння зумовлюється змінами у міжнарод-

ному балансі сил, що воно має глибоке ко-

ріння та що його не так просто вирішити [12]. 

Важливою темою для Японії у контексті 

кримської кризи стала інтенсифікація стосу-

нків між Росією та Китаєм на фоні її міжна-

родної ізоляції у зв’язку з санкціями, введе-

ними міжнародною спільнотою. Х. Танака, 

голова московського бюро газети «Майніті 

сімбун», вказує на поступове зближення між 

Росією та Китаєм. Він бере до уваги факти 

угод 2014 р., що мають забезпечити поставки 

газу до Китаю через новий трубопровід, акти-

вність китайських компаній в Росії та плани 

щодо їх участі у будівництві мосту між 

Кримським півостровом та Росією. На його 

думку, таке співробітництво означає, що Ки-

тай негласно схвалює дії Росії. У той же час, 

Х. Танака вказує на добре ставлення В. Путі-

на до Японії, незважаючи на введені нею сан-

кції, та пояснює це необхідністю Росії забез-

печити баланс сил у відносинах з Китаєм [13]. 

Вищезазначений Т. Танака, у свою чергу, 

зауважує на те, що на офіційному рівні Ки-

тай зайняв дуже стриману позицію щодо 

російської окупації Кримського півострову, 

що пов’язано з його побоюванням щодо по-

вторення цього сценарію у Центральній Азії, 

особливо у Північному Казахстані, де більшу 

частину населення складають росіяни. Тому 

він стверджує, що російсько-китайські від-

носини нагадують «медовий місяць», а осно-

вною метою Росії та Китаю є показати їх 
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єдність на тлі міжнародних санкцій проти 

Росії [14]. 

У свою чергу, Н. Коідзумі, доцент кафед-

ри міжнародних відносин Національної ака-

демії оборони Японії, стверджує, що у відно-

синах з Китаєм Росія прагне розвитку війсь-

кового співробітництва та для того, щоб не 

опинитися в програші, повинна забезпечити 

диверсифікацію партнерів по співпраці в 

Азії. У той же час, вона зазначає, що через 

кризу в Україні Японія у цьому контексті не 

може зробити чогось конкретного [15]. 

Вивчення японської наукової літератури 

свідчить про те, що японські науковці, підт-

римуючи в цілому курс Кабінету міністрів 

під керівництвом С. Абе стосовно сучасної 

України, тим не менше, у своїй більшості 

вважають, що Японії слід покращити відно-

сини з Росією. У той же час, деякі спеціаліс-

ти визнають легітимність окупації Криму 

Росією та закликають японський уряд зняти 

санкції проти Росії. 

Проаналізуємо позицію прихильників по-

літики японського уряду відносно України. 

Серед них слід виділити К. Іто, дипломата, 

політолога та спеціаліста з міжнародної по-

літики та стратегічних досліджень, який є 

директором Японського форуму з міжнарод-

них відносин та головою Глобального фору-

му Японії, а також почесним професором 

японського університету Аояма. У своїй 

статті «Українське питання та японська дип-

ломатія» К. Іто відмічає, що анексія Кримсь-

кого півострова є викликом принципу про 

відмову від війни, закріпленого ще у Пакті 

Бріана-Келлога 1928 р. та Статуті ООН. Він 

порівнює окупацію Криму з невдалим вторг-

ненням С. Хусейна до Кувейту 1990 р. та 

анексією Судетської області у Чехословач-

чині А. Гітлером у 1938 р. та радить В. Путі-

ну засвоїти урок на прикладі С. Хусейна.  

К. Іто також засуджує позицію противників 

санкцій проти Росії, стверджуючи, що розши-

рення території Росії силою обійдеться наба-

гато дорожче, ніж економічні наслідки санк-

цій. Японія, на думку професора К. Іто, по-

винна перейти від «пасивного пацифізму» до 

«активного пацифізму» та чітко прийняти бік 

світової спільноти в українському питанні 

заради забезпечення миру у всьому світі [16]. 

Професор Університету префектури Ніі-

гата Ш. Хакамада також підтримує політику 

Японії щодо України та виділяє у цьому кон-

тексті дві тези. По-перше, він порівнює оку-

пацію Кримського півострову Росією з оку-

пацією Курильських островів та стверджує, 

що Україна та Японія, хоч і знаходяться да-

леко одна від одної географічно, «дуже бли-

зькі» у цьому сенсі. По-друге, він вважає, 

що, якщо Японія не підтримує Україну, то 

вона не зможе нічого зробити у випадку аг-

ресії Китаю на островах Сенкаку, що на да-

ний момент є підконтрольними Японії, але 

оскаржуються Китаєм [17]. 

Загрозу сучасному міжнародному порядку 

в окупації Криму Росією бачить і Х. Ватана-

бе, професор, директор Центру досліджень 

міжнародних відносин Токійського універ-

ситету іноземних мов. Він переконаний, що 

використання однією з наддержав принципу 

самовизначення нації для просунення своїх 

інтересів силою є дуже небезпечним. У той 

же час, він вважає, що ситуація навколо 

України надає Японії можливість перетвори-

тися з «міжнародного партнера» на «міжна-

родного гравця», та підкреслює необхідність 

розглядати японсько-російські відносини у 

глобальному контексті [18]. 

Директор Науково-дослідницького інсти-

туту Японії та голова Дослідницької комісії з 

України Японської федерації бізнесу «Кей-

данрен» у 2003-2007 рр. Д. Терасіма вважає, 

що події в Україні сколихнули весь світ та, 

зокрема, дипломатію Японії. Він вважає, що 

українська криза стала дилемою для зовніш-

ньої політики уряду С. Абе, який сподівався 

вирішити питання Курильських островів на 

тлі погіршення відносин з Китаєм та Кореєю. 

З огляду на політику С. Абе щодо розширен-

ня ролі Японії у колективній безпеці з США 

Д. Терасіма зазначає, що теоретично війсь-

кові бази Японії могли б бути використані у 

випадку військового протистояння між Росі-

єю та США [19]. 

Провідний спеціаліст з історії та політики 

країн Чорноморського регіону Й. Хіросе та-

кож вважає, що криза в Україні стала серйо-

зною перешкодою у відносинах між Японією 

та Росією. На її думку, японсько-російські 

відносини навряд чи будуть мати перспекти-

ву розвитку до тих пір, доки Росія не змінить 

свою політику стосовно України. Рекомен-

дації Й. Хіросе для Японії включають необ-

хідність уникати ізоляцію Росії та розвивати 
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стосунки з нею. Водночас, Й. Хіросе ствер-

джує, що «м’який» підхід Японії у питанні 

окупації Криму Росією йде врозріз з її пози-

цією щодо повернення усіх Курильських 

островів, та закликає уряд Японії твердо до-

тримуватись міжнародних норм у своїй між-

народній політиці [20]. 

Більш прихильну позицію щодо Росії за-

ймає Н. Шимотомаї, японський професор-

політолог Університету Хосей. Він підкрес-

лює важливість регіонального японсько-

російського співробітництва та зазначає, що 

партнерство Росії та Японії допоможе стабі-

льності у Східній Азії. Тому він вважає, що 

Японії слід зайняти конструктивну позицію в 

українському питанні та вивести відносини з 

Росією на новий рівень [21]. 

Як зазначалось, немало японських дослід-

ників поділяють думку про те, що Японії 

слід поліпшити стосунки з Росією. Проте 

деякі із них, зайнявши більш радикальну 

позицію, навіть, підкреслюють легітимність 

анексії Криму Росією. Представником такої 

думки є К. Мотідзукі, японський політолог 

та фахівець з вивчення історії Радянського 

Союзу та Росії. Він стверджує, що Росія має 

юридичні, історичні та дипломатичні причи-

ни для «включення» Криму до свого складу 

та впевнений, що повернення Криму до 

України неможливе. З огляду на це, він вва-

жає, що санкції проти Росії не мають ніякого 

сенсу та можуть у довгостроковій перспек-

тиві привести до поглиблення військового 

протистояння та гонки озброєнь, тому по-

винні бути скасовані [22]. 

Аналогічної думки дотримується і К. То-

го, відомий японський дипломат та спеціа-

ліст з Росії, який зазначає, що «так звана 

«кримська анексія» відбулася на основі во-

левиявлення населення Криму та є логічною 

з історичної точки зору» [23]. На його думку, 

для росіян Крим є також джерелом націона-

льної ідентичності, що пов’язано ще з істори-

чними подіями Кримської війни 1853-1856 рр. 

Виходячи з цього, він вважає, що Японії слід 

послабити санкції проти Росії [18]. 

У економічній площині виділяються ри-

зики введення санкцій, пов’язані із залежніс-

тю Японії від Росії у поставках енергоносіїв. 

Японія імпортує 7% нафти та 10% зріджено-

го природного газу з Росії [24] та не хоче 

ставити під загрозу ці взаємовигідні відно-

сини. Як зазначає А. Янагісава, фахівець з 

питань економіки та енергетики, навіть, як-

що у випадку російського ембарго Японія 

могла б замінити поставки енергоносіїв з 

Росії на поставки з країн Ближнього Сходу, 

підвищення цін на нафту привело б до нега-

тивного впливу на її економіку та могло б 

привести до її скорочення на 1% [25]. 

Акцентуємо увагу на тому, що японська 

експертна думка не має офіційного механіз-

му впливу на політику уряду Японії щодо 

ситуації в Україні. Загалом, у Японії є досвід 

залучення дослідників до вирішення конкре-

тних історичних питань або визначення зов-

нішньополітичного курсу з якогось напрям-

ку. Прикладом цього є Дослідницький комі-

тет з питань загальної історії між Японією та 

Китаєм (2006-2010 рр.), Експертний комітет з 

так званих «Секретних угод» (2009-2010 рр.), 

засновані Міністерством закордонних справ 

Японії; Спеціальна група із зовнішніх 

зв’язків (2007-2008 рр.) та Комісія з цілей 

Японії в 21-у столітті (1999 р.), засновані 

прем’єр-міністром Японії. Проте у питаннях 

українсько-японських відносин таких комі-

тетів не було засновано, що пояснюється 

новизною цієї тематики для Японії та відсу-

тністю історичних протиріч між двома краї-

нами. У той же час, дослідницька база япон-

ських науковців завжди може бути задіяна 

політичними діячами Японії. 

Таким чином, в японських дослідницьких 

колах основну увагу було приділено причи-

нам російської окупації Криму, проблемати-

ці зближення між Росією та Китаєм на фоні 

її міжнародної ізоляції, а також японсько-

російським відносинам у цілому. Японські 

дослідники проаналізували політику Японії 

щодо сучасної України та надали рекомен-

дації щодо її зовнішньополітичного курсу в 

контексті трикутника «Японія-Україна-Росія». 

На думку деяких японських дослідників, 

важливий вплив на рішення Росії щодо оку-

пації Кримського півострову мав стрімкий 

розвиток українсько-китайських відносин та 

плани Китаю побудувати торгівельний порт 

на півострові. Серед інших причин окупації 

Криму Росією виділяють потенційний вплив 

внутрішньополітичної ситуації в Україні на 

політичні процеси в Росії та загальне істори-

чне протистояння між Росією та Заходом.  

На регіональному рівні турботу спеціалістів 
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викликає зближення Росії з Китаєм, обумов-

лене міжнародною ізоляцією Росії у зв’язку 

із введеними проти неї санкціями. Незважа-

ючи на те, що деякі дослідники вважають 

тісне російсько-китайське співробітництво 

тимчасовим явищем, вони сходяться на дум-

ці, що воно може змінити баланс сил у Схід-

ній Азії не на користь Японії. 

У питанні зовнішньополітичного курсу 

Японії на підтримку України більшість про-

відних науковців підтримують таку політи-

ку, але, водночас, немало з них рекоменду-

ють уряду Прем’єр-міністра С. Абе зосере-

дитись на покращенні відносин з Росією. 

Вони вважають, що Японія повинна викори-

стати усі можливості своєї дипломатії для 

того, щоб затвердити себе в якості активного 

гравця на міжнародній арені. З іншого боку, 

існує маргінальна група спеціалістів, що 

пропонує Японії зняти санкції з Росії. Важ-

ливо зазначити, що у даному питанні япон-

ські науковці не мають механізмів впливу на 

процес прийняття рішень на офіційному 

урядовому рівні. 
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UKRAINE AND THE OCCUPATION OF THE CRIMEA BY RUSSIA IN 2014 

IN ASSESSMENT OF JAPANESE RESEARCHERS 

 

This article analyses research papers and reports of leading Japanese researchers in political science, economics 

and history of the post-Soviet states regarding the occupation of the Crimean peninsula by Russia, Japan’s policy 

towards Ukraine and its sanctions against Russia. Its objective is to identify main trends in scientific thought of Japan 

on the present situation in Ukraine and to show the level of its influence on the policy of Japan’s government. 

Distinctive feature of this article lies in the fact that it is based on Japanese sources. 

Russia’s occupation of the Crimean Peninsula in 2014 has lead to a main international crisis in the recent years 

that changed the way we see the world today. 

For the Prime Minister Shinzo Abe who was seeking resolution of the territorial dispute over the Kuril Islands, 

crisis in Ukraine lead to a diplomatic dilemma on whether to pursue Japan’s national interests and improve relations 

with Russia or to join the international community and condemn Russia’s actions in Ukraine. As an important player in 

the international arena, member of the UN and G7 Japan supported Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and 

adopted a series of sanctions against Russia. 

The Crimean crisis and Japan’s policy towards Ukraine caught due attention of Japan’s researchers who focused 

on the reasons for the occupation of the Crimea by Russia, Russia-China reapproachment and recommendations for 

Japan’s government. T. Tanaka argues that the main reason for the President Vladimir Putin’s decision to occupy the 

Crimea was the intensification of relations between Ukraine and China including China’s plants to build a seaport on 

the peninsula. According to S. Mutsushika, Russia’s fears were linked to internal situation in Ukraine and the 

possibility that «Maidan» protests could spread to Russia. At the same time, K. Isigooka points out historical 

confrontation between the West and the East. 

Another concern for Japan in the context of the Crimean crisis has become Russia-China reapproachment.  

H. Tanaka touches upon the recent agreements concluded between Russia and China which in his opinion evidence 

China’s unofficial support for Russia’s actions in Ukraine. Abovementioned T. Tanaka states that, though relations 

between Russia and China look like a honeymoon, their main objective is to show their unity opposed to international 

sanctions on Russia. N. Koizumi stresses importance for Russia of the military cooperation with China. 

Japan’s course towards Ukraine is supported by the majority of the Japanese researchers. K. Ito condemns Russia’s 

occupation of the Crimea and sees it as a challenge to the post-WWII international order. S. Hakamada points out the 

similarity of the issue of the Kuril Islands with the occupation of the Crimean Peninsula and underlines importance of 

its condemnation by Japan in the view of the Senkaku Islands dispute with China. J. Terashima views Prime Minister 

Shinzo Abe’s policy in Ukraine in the context of his bid for Japan’s wider role in US-Japan collective self-defense.  

H. Watanabe, Y. Hirose and N. Shimotomai, supporting Japan’s policy towards Ukraine, recommend its government to 

improve relations with Russia. At the same time, there exist a marginal group of researchers such as K. Togo and  

K. Mochizuki who agree that Russia had legitimate grounds for the occupation of the Crimea and advise Japan to lift 

its sanctions against Russia. A. Yanagisawa, in his turn, points out possible negative effects of the sanctions on Japan’s 

economy. 
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Finally, it should be mentioned that Japanese researches do not have formal mechanisms to influence Japan’s 

government’s policy regarding the issue of the occupation of the Crimea by Russia. 

Key words: occupation of the Crimea, Ukraine-Japan relations, Japan’s course towards Ukraine, Japan’s sanctions 

against Russia. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ІСПАНІСТИКИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ 

 

 

В статті висвітлюються, аналізуються та систематизуються наукові здобутки 
українських істориків, сферою наукових інтересів яких є історія Іспанії з метою вияв-
лення прогалин в дослідженнях. Зокрема, наголос зроблено на дослідниках і їх послідов-
никах, з центрами у Донецьку (до подій серпня 2014 р.), Вінниці та Львові, і на поодино-
ких дослідженнях в містах і вузах. Автор акцентує увагу на тому, що осередками ста-
новлення іспаністики історичного напрямку в Україні були вузи у Донецьку і Вінниці на 
чолі з Ольгою Павлівною Іванницькою та Юрієм Григоровичем Бєловоловим. Щодо перс-
пектив розвитку іспаністики, то автор наполягає на тому, що вони ґрунтуються на 
ідейних засадах самих науковців і не занадто обнадійливі. 

Ключові слова: іспаністика, науковці, Вінниця, Львів, О.П. Іваницька, Б.П. Чума. 
 

 

Саме Ю. Бєловолов та О. Іваницька, які 

почали працювати в даному напрямку ще за 

часів СРСР, заклали підґрунтя для розвитку 

іспаністики в Україні, оскільки спочатку самі 

досліджували різні аспекти історії Іспанії, а 

згодом долучали до цієї роботи інших нау-

ковців. Окремо варто згадати Асоціацію Іс-

паністів України, яка функціонує з 2009 р. і 

поєднує іспаністів багатьох напрямків: літе-

раторів, перекладачів, філологів, істориків, 

політологів. Президентом Спільноти є Олек-

сандр Вікторович Пронкевич – спеціаліст з 

історії іспанської літератури. Відтак, в статті 

аналізуються напрямки досліджень україн-

ських іспаністів, їх різнонаправленість та 

глибина. Автор прийшов до висновку, що 

українська іспаністика історичного спряму-

вання знаходяться на початковому етапі роз-

витку і кількість досліджень є мінімальною. 

Наша українська держава є молодою, до 

того ж обтяжена спадщиною радянською 

науки (трактування будь-якої держави через 

призму ідеології, відкинення політології як 

необхідної і самостійної науки і т.д.) тому і 

різні сфери її науки є більш або менш розви-

нутими, а іноді знаходяться на етапі станов-

лення. Останнє можна стверджувати і про 

українську іспаністику, зокрема її історич-

ний напрямок, оскільки, хоча в даному на-

прямку наявні окремі дослідження, говорити 

про значні досягнення істориків зарано. Са-

ме висвітлення проблем і досягнень україн-

ської іспаністики з метою аналізу її стану та 

формулювання її перспектив на майбутнє 

характеризують актуальність дослідження. 

Відтак, наступні дослідники висвітлювали 

такі аспекти історії Іспанії: сутність і особ-

ливість франкістського режиму – О. Івани-

цька, робітничий рух на Кубі – Ю. Бєлово-

лов, лібералізм у суспільно-політичному 

житті Іспанії другої половини XIX століття – 

Б. Чума, постфранкістський період в історії 

Іспанії – В. Годлевська, внутрішня політика 

франкістського режиму – Ю. Павлишена, 

громадянська війна та політика «невтручан-

ня» у неї з боку інших держав – М. Коннова, 

проблема Гібралтару у внутрішній і зовніш-

ній політиці Іспанії – О. Лук’янов, Ю. Ко-

щій, Н. Лесіва, колоніальна політика Іспанії 

в Африці – В. Шелюто, європейська політика 

Ф. Франко та сучасна зовнішня політика Іс-

панії – А. Хмель, сутність та причини баск-

ського сепаратизму в Іспанії, його особливо-

сті – Н. Олійник, період правління Короля 

Іспанії Хуана Карлоса та зовнішня політика 

Іспанії на початку ХХІ ст. – Л. Матлай. 

Розпочнемо аналіз із наукових здобутків 

доктора історичних наук, професора О. Іва-

ницької – історика-іспаніста, знаного і на 

батьківщині, і за кордоном. Вона досліджує 

історію Іспанського Королівства в ХХ ст. 

Темами її досліджень були і політичний ре-

жим в Іспанії за Ф. Франко і за Прімо де Рі-

вери. З 1982 р. (з перервою) працює у Вінни-
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цькому педагогічному університеті. У 2000-

2006 рр. вона працювала завідуючим кафед-

рою міжнародних відносин Київського між-

народного університету, але повернулася до 

Вінниці де працює на кафедрі всесвітньої 

історії Донецького національного універси-

тету імені Василя Стуса. На сьогодні вона є 

авторкою наукових монографій, навчальних 

посібників та статей і є одним з фундаторів 

сучасної вітчизняної наукової школи іспаніс-

тики. 

Такі монографії дослідниці, як «Альфонсо 

ХІІІ – король парадоксів» (2006 р.), «Франко – 

каудильйо Іспанії» і такі статті як: «Типологія 

та особливості диктатури генерала М. Прімо 

де Рівери в Іспанії (1923-1930 роки) в кон-

тексті європейських тоталітарно-авторитар-

них політичних систем», «Політичний розви-

ток франкістської Іспанії. 1939-1975 рр.» [1] 

характеризують її як дослідника, який біль-

ше позитивно, ніж негативно, ставиться до 

явища диктатури, зокрема диктатури Франко 

та Прімо де Рівери та дослідника, який вико-

ристовуючи в своїй роботі праці радянських 

ідеологів (І. Еренбурга, І. Майського й  

М. Мещерякова) не підпала під їх вплив та 

радянську пропаганду. Окрім позитивного 

ставлення в роботах автора також помічаємо 

прагнення виправдати Ф. Франко та його 

політику. Загалом, дослідниця також висвіт-

лює перебіг подій в 1936-1939 рр. Приміт-

ним є той факт, що не тільки історія Іспанії є 

її об’єктом дослідження, але і її політичний 

розвиток. 

Щодо біографії Альфонсо ХІІІ, яка вийш-

ла друком у 2006 р., то видання розраховане 

на різнобарвне коло читачів. Велика кіль-

кість посилань, повноцінний фактичний ма-

теріал, логічна структура викладу забезпе-

чують відповідність книги науковому стилю 

[2]. Книга є ґрунтовним дослідженням історії 

Іспанії та династії Бурбонів з часу Реставра-

ції і до мирної, демократичної Квітневої ре-

волюції 1931 р. Через долю короля Альфон-

со ХІІІ авторка простежила занепад та кризу 

конституційно-монархічних інституцій Іспа-

нії, проаналізувала реалії цієї країни часів 

Другої республіки та з’ясувала передумови 

громадянської війни 1936-1939 рр. 

Окрім власних наукових здобутків, дослі-

дниця також направляє інших науковців. 

Зокрема, вона керувала науковим дослі-

дженням М. Коннової (назва захищеної ди-

сертації – «Громадянська війна в Іспанії 

(1936-1939 роки): історіографія», Київ, 2004), 

Ю. Павлішеної («Внутрішня політика фран-

кістського режиму в Іспанії. 1939-1975 рр.», 

Київ, 2007). Науковим керівником О. Івани-

цька виступила також у В. Годлевської («Пе-

рехід від авторитаризму до демократичного 

суспільства Іспанії» (1960-1982 роки», Київ, 

2006). Відтак, тематика досліджень О.П. Іва-

ницької зачіпає ХХ ст. Напрацювання є до-

сить ґрунтовними і спираються на великий 

за обсягом фактологічний матеріал. 

Однією з її послідовників є В. Годлевська. 

На сьогодні вона є кандидатом історичних 

наук, викладає у Вінницькому національно-

му технічному університеті має близько  

50-ти наукових та науково-методичних праць 

[3]. Сферою наукових інтересів дослідниці є 

демократичні процеси у світі, мова, історія 

та культура Іспанії. Більшість її праць прис-

вячені різноманітним аспектам історії Іспанії 

другої половини ХХ ст., зокрема ролі кон-

ституційної монархії в іспанському суспільс-

тві, висвітленню процесу реформування фі-

нансової та соціальної систем в Іспанії, сфе-

ри туризму у 80-90-х рр. ХХ ст. і т.д. Напри-

клад, у статті «Реформування правоохорон-

них органів Іспанії в умовах консолідації 

демократії» (2011 р.) автор дослідила рефор-

мування правоохоронних органів та висвіт-

лила процес формування нової поліцейської 

системи, створення необхідної правової бази 

та механізму її реалізації. В. Годлевська роз-

крила тему статті за допомогою аналізу ве-

ликого кола документів іспанською мовою 

(зокрема, королівських декретів) та з опорою 

на інформацію з іспанської преси про впро-

вадження реформ [4]. 

Загалом, аналізуючи наукові надбання до-

слідниці, автор прийшов до висновку, що 

досліджуючи історію Іспанії після смерті  

Ф. Франко, В. Годлевська прагнула висвіт-

лити всі аспекти змін, що відбувалися в краї-

ні: в сфері церковно-державних відносин, 

економічних, соціальних, сфері туризму і 

освіти, господарстві, малого і середнього 

бізнесу, фінансових інститутів, звернула ува-

гу на роль інституту монархії в суспільстві. 

Поза її увагою не залишилася і роль парла-

менту в консолідації демократичного режи-

му в Іспанії (1982-1996 рр.), вибори до Кор-
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тесів 1982 р., місце та роль опозиції на пер-

шому етапі демократизації іспанського сус-

пільства (1975-1978 рр.). Щодо сфери куль-

тури і мистецтва Іспанії, то дослідниця ви-

світлила особливості розвитку іспанської 

літератури в поставторитарний період, зок-

рема в умовах утвердження демократії. В 

цьому напрямку дослідницею висвітлено 

основні напрямки розвитку літератури, розг-

лянуто творчість відомих іспанських пись-

менників, досліджено діяльність літературних 

товариств та літературних журналів, проана-

лізовано державну політику в літературній 

сфері. Також В. Годлевська опікувалася дос-

лідженням особливостей розвитку театраль-

ного мистецтва в Іспанії в умовах утверджен-

ня демократії, тенденціями розвитку іспансь-

кої архітектури, становленням нового іспан-

ського кіно, особливостями розвитку образо-

творчого мистецтва в Іспанії і т.д. 

Відтак хронологічними рамками дослі-

джень В. Годлевської є також ХХ ст., зокрема 

його друга половина, але сфера наукових ін-

тересів значно ширше за О. Іваницьку. Тобто, 

якщо сфери наукових інтересів О. Іваницької 

історія і внутрішньополітичне життя країни, 

то сфери наукових інтересів В. Годлевської – 

історія, внутрішньополітичне життя та куль-

тура Іспанії. 

Ще одним послідовником О. Іваницької є 

М. Коннова [5]. На сьогодні М. Коннова – 

кандидат історичних наук, старший викладач 

кафедри всесвітньої історії Вінницького 

державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського. Сферою її науко-

вих інтересів є Громадянська війна в Іспанії 

1936-1939 рр. та її місце у вітчизняній та за-

рубіжній історіографії. У своєму дисертацій-

ному дослідженні авторка стверджує, що 

історіографія іспанської війни (власне іспан-

ська, радянська, західна в цілому) до остан-

нього часу мала виражену ідеологічну зоріє-

нтованість: прореспубліканську або профра-

нкістську і що в залежності від ідеологічних 

пріоритетів історики виробили типологію 

конфлікту. Для марксистів – це «національ-

но-революційна війна іспанського народу 

проти фашистських загарбників», для фран-

кістських дослідників – «національно-патріо-

тична війна», «хрестовий похід проти безбо-

жників і комуністів». У сучасній західно-

європейській та американській історіографії 

прийнятий термін «громадянська війна в 

Іспанії 1936-1939 років», який позбавлений 

духу конфронтації [6]. Таке дослідження і 

його висновки є особливо важливими для 

аналізу і висвітлення подій, які сьогодні від-

бувається на сході України, адже М. Коннова 

стверджує, що при дослідженні конфлікту і 

його характеристиці має місце ідеологія. 

Тобто в залежності від того, хто знаходиться 

при владі і яку ідеологію сповідує, аналізу-

ються і характеризуються будь-які події в 

державі, відсутня об’єктивність. А відтак, це 

заважає об’єктивному аналізу подій, їх при-

чинам і призводить до непередбачуваних 

наслідків. Отже, дослідження М. Коннової 

висвітлюють період Громадянської війни в 

Іспанії 1936-1939 рр. та особливості її висві-

тлення різними науковими школами: радян-

ською, американською та європейською. 

Ю. Павлішена [7], яка досліджує внутрі-

шню політику франкістського режиму в Іс-

панії в 1939-1975 рр. також є послідовником 

О. Іваницької. Зокрема, наукові доробки цієї 

дослідниці висвітлюють внутрішню політику 

франкістського режиму. У своїй кандидатсь-

кій дисертації авторка здійснила комплексне 

дослідження внутрішньої політики Іспанії 

франківського періоду (1939-1975 рр.), її 

етапів і особливостей, провела системний 

аналіз наукових доробок дослідження фран-

кістського періоду (радянських, сучасних 

вітчизняних, російських і іспанських, науко-

вців), дослідила хронологічні межі, періоди-

зацію та юридично-правовий аспект внутрі-

шньої політики франкістського режиму, ви-

значила закономірності, особливості корекції 

пізнього франкізму у політичній, соціальній, 

економічній сферах. 

Як вже було зазначено раніше, до подій 

травня 2014 р. одним з центрів розвитку іс-

паністики в Україні був Донецьк. Яскравим 

представником є доктор історичних наук, 

професор Юрій Григорович Бєловолов. Він 

свого часу досліджував колоніальну політи-

ку Іспанії за Карла ІІІ, робітничий рух на 

Кубі в середині ХХ ст., а згодом і політичну 

систему сучасної Іспанії [8]. Варто зазначи-

ти, що активність даного дослідника з науко-

вої точки зору припала ще на час існування 

СРСР а вже після його розпаду, Ю. Бєлово-

лов в більшості виступав як науковий опо-

нент у дослідників, які захищали свої дисер-

http://godlevska.vk.vntu.edu.ua/file/23d2e0af4ac3f41f7528676b04449ac0.pdf
http://godlevska.vk.vntu.edu.ua/file/23d2e0af4ac3f41f7528676b04449ac0.pdf
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тації на іспанську тематику. Зокрема, він 

виступав як перший опонент на захисті кан-

дидаських дисертацій у М. Коннової, В. Год-

левської, А. Хмель та Т. Жолонко (напрямок 

політології). 

У 1990-і рр. коло наукових досліджень 

Юрія Григоровича, як зазначалося, розши-

рюється, охоплюючи, окрім іберо-американ-

ської тематики, історію Іспанії. Його дослі-

дження були пов’язані з Центром досліджень 

Наваррського університету Іспанії (м. Памп-

лона). Ю. Бєловолов виступав на чотирьох 

Світових конгресах іберо-американістів «Єв-

ропейська культура» (1992-2002). На сьогод-

ні він є автором понад 100 публікацій, в тому 

числі 5 монографій, кілька підручників. Ві-

льно володіє іспанською мовою, що підтвер-

джується його виступами іспанською мовою 

на Світових конгресах іберо-американістів  

та Конгресах іспаністів України (зокрема в 

2011 р., м. Донецьк). У 1992 р. заснував та 

очолив регіональне товариство дружби 

«Україна-Іспанія», яке довгий час підтриму-

вало культурні та наукові зв’язки з кількома 

іспанськими університетами та Королівсь-

ким домом Іспанії. З 2001 р. він є членом 

Міжнародної асоціації іспаністів а у вересні 

2011 р. був одним із засновників вже згада-

ної Асоціації іспаністів України. 

Якщо ж аналізувати його наукові здобут-

ки, варто звернути увагу на той факт, що до 

1990 р. він опікувався тою науковою темою, 

яка була цікавою радянському керівництву, 

наприклад, тема його кандидатської стосу-

ється іноземних монополій на Кубі в 30-ті рр. 

та виступів трудящих проти антиімперіаліс-

тичних сил, а тема докторської дисертації 

звучить як «Робочий клас Куби у боротьбі за 

єдність демократичних антиімперіалістичних 

сил (1925-1952 рр.)» [9]. Таким чином, не-

зважаючи на розгалужену джерельну базу, 

адже Юрій Григорович перебував на Кубі і 

збирав там інформацію для свого досліджен-

ня, тема була сформульована дуже заідеоло-

гізовано. А вже в сучасній Україні його те-

матика була розширена і змінила свій ак-

цент, оскільки заідеологізованість тематики 

зникла. 

Іберо-американською тематикою в Доне-

цьку опікувався доктор історичних наук, 

професор А.В. Бредіхин [10]. Коло його нау-

кових досліджень, окрім іншого, включає 

формування та еволюцію пероністського 

режиму в Аргентині. 

Варто згадати і про дослідження аспірант-

ки кафедри міжнародних відносин і зовніш-

ньої політики Донецького національного 

університету (Вінниця) І.Ю. Темірової [11], 

яка опікується імміграційною політикою 

Португалії та Іспанії та моделлю розселення 

українців в цих країнах. Зокрема, у статті 

«Порівняльний аналіз структурної інтеграції 

українських іммігрантів Португалії та Іспа-

нії» досліджуються чинники державного 

рівня інтеграції українських іммігрантів у 

Португалії на відміну від Іспанії. Автор 

стверджує, що її центральною складовою є 

стабільність працевлаштування у Португалії 

порівняно з Іспанією. Варто зазначити, що 

автор спирається на широку джерельну базу 

та дослідження іспанських науковців в да-

ному питанні. 

Наступним представником іспаністики До-

нецького національного університету, який 

опікується іспанською тематикою, зокрема 

питанням Гібралтару у зовнішній і внутріш-

ній політиці Іспанії є Н.О. Лесіва [12]. Так, у 

статті «Проблема Гібралтару в контексті від-

носин Великої Британії та Іспанії (1960 – 

2010 рр.)» авторка проаналізувала еволюцію 

проблеми Гібралтару в контексті іспано-

британських відносин другої половини ХХ – 

початку ХХІ ст., її історичні витоки. Актуа-

льність даного дослідження визначається ана-

лізом іспанських й британських стратегій ви-

рішення суперечки щодо гібралтарської про-

блеми та висвітлено вплив Європейського со-

юзу у вирішенні цього питання. Дослідження 

цього молодого автора на разі триває. 

Також в Донецькому національному уні-

верситеті захистила кандидатську дисертацію 

з історії представник іберо-американського 

напрямку І.І. Лаврова [13]. Тема її дослі-

дження: «Соціальна політика в Аргентині в 

умовах неоліберальної моделі розвитку (90-ті 

роки XX століття)», керівником її роботи був 

призначений Ю. Бєловолов, про якого ми 

згадували раніше. 

Наступним центром розвитку іспаністики 

в Україні можна назвати Київ, оскільки там 

також розвивають даний історичний нап-

рям. Зокрема, варто назвати два прізвища: 

О.П. Лук’янов та Ю.В. Кощій. Обидва нау-

ковці висвітлюють проблему Гібралтару у 
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міжнародних відносинах та зовнішній політиці 

Іспанії. Щодо О. Лук’янова [14], то він захис-

тив кандидатську дисертацію на тему «Про-

блема Гібралтару у зовнішній політиці Іспанії, 

1963-1985 рр.» у 2003 р. і працює на кафедрі 

нової та новітньої історії зарубіжних країн 

Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. В дисертації О. Лук’янов 

на основі аналізу широкого кола джерел дос-

лідив політику Іспанії у напрямку врегулю-

вання проблеми Гібралтару у 1963-1985 рр. 

До його досягнень слід віднести виявлення 

внутрішньополітичних і зовнішньополітич-

них чинників, що впливали на процес фор-

мування та реалізації політики Іспанії в да-

ному напрямку. Автор наголошує, що іспан-

ські політики маніпулювали темою Гібрал-

тару для відволікання іспанців від економіч-

них проблем країни. Вагомим результатом 

дослідження стало висвітлення ролі міжна-

родних організацій (ООН, НАТО, ЄС) у вре-

гулюванні питання та економічний аспект 

проблеми. 

Розширила та надала темі Гібралтару осу-

часненої постановки Юлія Володимирівна 

Кощій [15]. Її дослідження «Проблема Гіб-

ралтару в міжнародних відносинах (1956-

2006 рр.)», яке було завершено в 2011 році, 

охоплює період 50 років. Не зважаючи на 

переваги даної роботи, слід зауважити, що 

період в 50 років є занадто великим для ди-

сертаційного дослідження, оскільки це може 

завадити його глибині. Також, науковому 

загалу авторка представила у 2008 р. статтю 

щодо ролі Гібралтару у планах Німеччини в 

роки Другої світової війни. В даній статті 

була висвітлена наявна необхідність з боку 

Німеччини захоплення британської колонії 

Гібралтар, що могло посприяти встановлен-

ню абсолютного панування у Західному Се-

редземномор’ї країн гітлерівської коаліції. 

Наступне українське місто, яке може пох-

валитися декількома істориками, які дослі-

джують історію Іспанії, є культурний і нау-

ковий центр України місто Львів. Найбільш 

відомим дослідником тут вважається Богдан 

Петрович Чума [16] – доцент кафедри світо-

вої історії нового і новітнього часу Україн-

ського католицького університету з 2012 р. У 

жовтні-грудні 2002 р. і в жовтні-грудні 2006 р. 

він був стипендіатом Міністерства закор-

донних справ і співробітництва Королівства 

Іспанії (стипендія MAEC-AECI) при Мад-

ридському університеті Комплютенсе. При-

кметною діяльність Б. Чуми є тому, що він 

окрім викладацької діяльності зосередив 

свою увагу на відкритті і функціонуванні 

Центру Іберійських студій при Українському 

католицькому університеті, співпрацюючи з 

викладачами і науковцями Польщі та Іспанії, 

розширюючи українсько-іспанські наукові 

контакти. В межах Іберійських студій студе-

нти мають змогу ознайомитися з іспанським 

і польським тлумачення і баченням іспансь-

кої історії. Наприклад, в 2015 р. відбулася 

зустріч студентів і викладачів УКУ з Хосе 

Луїсом Орелья Мартінесом, який прочитав 

лекцію «Іспанія Франко» [17]. 

Сферою наукових інтересів Б. Чуми є  

сучасна національна ідентичність іспанців, 

історія Іспанії другої половини ХІХ ст., роз-

виток лібералізму в Іспанії в ХІХ ст. Зокрема 

у статті «Динаміка національної ідентичності 

сучасної Іспанії та її відображення в іспансь-

кій історіографії» [18] дослідник аналізує 

характер та стан національної ідентичності 

Іспанії на сучасному етапі її розвитку. Він 

робить висновок, що на цьому етапі націона-

льна ідентичність Іспанії залишається неви-

значеною, і в її основі, як і раніше, лежать 

два взаємовиключних проекти, а суперечки 

довкола національної ідентифікації можуть 

бути повчальними для інших держав, які 

проходять шлях від авторитарного режиму 

до демократії. Відтак, тематика досліджень 

Б. Чуми знаходиться на межі історії, культу-

рології та політології, набуваючи ознак су-

часного міждисциплінарного підходу захід-

ноєвропейського дослідження. 

Дослідником, який поглиблений у дослі-

дження сутності, причин і можливих наслід-

ків розвитку баскського націоналізму, є На-

зар Олійник. Цей науковець на разі проживає 

в Польщі, але отримав освіту у Львові. Най-

більш відомими його працями в Україні є 

«Чи повстане незалежна Країна Басків?» та 

«За еускаді, за її волю»: етнополітичний 

конфлікт в країні басків у баченні українсь-

ких праворадикалів» [19]. Другу статтю ав-

тор присвітив висвітленню стереотипів щодо 

етнічного та політичного конфлікту в Країні 

Басків з погляду Українського радикального 

правого крила. Основну увагу він сфокусу-

вав на ролі басків у дискурсі сучасного укра-
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їнського націоналізму та сприйняття Басксь-

кої реальності з точки зору української істо-

рії. Відтак, основною темою досліджень Н. 

Олійника є баскський націоналізм та його 

теоретики. 

У Львівському університеті бізнесу і пра-

ва працює к. і. н. Л.С. Матлай [20]. Сфера її 

інтересів знаходиться на межі історії і полі-

тології, оскільки більшість статей присвяче-

но висвітленню політичного стану, суспіль-

но-політичних поглядів відомих політиків та 

держслужбовців, участі Іспанії в міжнарод-

них організаціях. Зокрема у її статті «Участь 

Іспанії в ООН в 1955-2015 рр.». аналізуються 

умови вступу Іспанії до ООН, її діяльність як 

непостійного члена Ради Безпеки ООН у 

1969-70, 1980-1981, 1993-1994 і 2003-2004 

роках, участь у численних миротворчих місі-

ях, включаючи Афганістан, Східний Тимор, 

Ліван, Косово та Гаїті. Автор наполягає, що 

така активність Іспанії призвела до чергово-

го обрання монархії непостійним членом 

Ради Безпеки терміном на два роки, почина-

ючи з 1 січня 2015 до 31 грудня 2016 р. [21] 

У статті про Ану Паласіо – голову Міністерс-

тва закордонних справ Іспанії у 2002-2004 рр. 

автор акцентувала увагу на сильних та слаб-

ких рисах особистості очільниці дипломати-

чного відомства [22]. 

Цікавою і вчасною є стаття Л. Матлай що-

до значення нової іспанської партії «Podemos» 

(«Ми зможемо»). Авторка наголошує, що 

перемога на травневих виборах 2014 р. до 

Європейського парламенту нової партії 

«Podemos» (заснованої у січні 2014 р.), стала 

політичною сенсацією і кинула виклик більш 

ніж тридцятирічній монополії двох провід-

них партій парламентської монархії – На-

родної партії та ІСРП. У статті розглянуто 

історію становлення партії «Podemos», осно-

вні напрями її діяльності, програмні докуме-

нти. З’ясовано, що стрімкий злет на політич-

ну арену лівої партії радикалів став можли-

вим через розчарування іспанців політикою 

традиційних партій, корумпованість полі-

тичної еліти, жорсткі економічні заходи [23]. 

Поодинокі дослідження історії Іспанії мож-

на виявити і в інших містах України, зокрема 

в Харкові і Миколаєві. Так, прагнення Іспанії 

зберегти за собою колоніальні володіння в 

Африці проаналізував і висвітлив В. Шелюто 

[24], пояснюючи це не лише економічними 

мотивами, але й прагненнями захистити  

південні кордони. Дослідник зазначає, що 

іспансько-марокканський Феський дого-

вір 1969 р. поклав край іспанській колоніа-

льній присутності в Іфні. Але не бажаючи 

втратити цю територію, іспанські правлячі 

кола спочатку гальмували процес її деколо-

нізації, а потім пішли на згоду, яка не враху-

вала прагнень значної частини народу Захід-

ної Сахари до створення незалежної країни. 

Згодом це стало однією з причин серйозного 

конфлікту в регіоні. Відносини Іспанії з її 

північно-африканськими володіннями буду-

валися за принципом геополітичної єдності 

Європи та Африки. При цьому Іспанії відво-

дили роль «рятівника» європейського конти-

ненту від комуністичної експансії, що загро-

жувала, на думку іспанських політиків, «з 

півдня більше, ніж зі сходу». Таким чином, 

Іспанія та її володіння в Африці мали стати 

водорозділом, який розмежовував сферу 

впливу двох світових систем. 

В Миколаєві історію Іспанії ХХ ст. дослі-

джує А. Хмель [25]. Тема її наукових інте-

ресів обмежується на даний момент другою 

половиною ХХ та початку ХХІ ст. Як вже 

згадувалось раніше, осередком розвитку іс-

паністики в Україні (при чому всіх напрям-

ків) є Асоціація іспаністів України, яка була 

заснована 2009 р. щорічно проводить Кон-

греси з метою поширення іспанської мови, 

культури й історії в Україні. З ініціативи 

Асоціації кожного року проводиться Конгрес 

іспаністів України, на якому дослідники зби-

раються для презентацій власних наукових 

досягнень у галузі іспаністики: філологи, 

методисти, літератори, історики. Завжди на 

Конгресах присутні науковці з Іспанії, 

Польщі, відкривають Конгрес – або посол 

Іспанії в Україні або інші повноважні особі 

Іспанського Посольства в Україні. 2010 р. 

Конгрес було проведено у Харкові, 2011 р. – 

в Донецьку, 2012 – у Севастополі, 2013 р. – у 

Львові, 2014 р. – у Дніпропетровську, в 2015 – 

в Миколаєві, в 2016 – у Кам’янець-Поділь-

ському. Головою Асоціації є доктор філоло-

гічних наук, професор Олександр Вікторо-

вич Пронкевич. 
Замість висновку, варто зазначити, що 

єдиних критеріїв для систематизації всіх ви-
щезгаданих досліджень немає, тому поділ 
буде досить умовним. Зокрема, О. Іваницька 
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та її послідовниці: В. Годлевська, Ю. Павлі-
шена, М. Коннова – висвітлюють період 
франкізму та його трансформацію, починаю-
чи з Громадянської війни і завершуючи фор-
муванням сучасної політичної системи Іспа-
нії. Дослідники з Донецьку на чолі з Ю. Бє-
ловоловим опікуються іберо-американською 
тематикою та зовнішньою політикою Іспанії, її 
імміграційною політикою. Історики-іспаністи 
з Києва досліджують питання Гібралтару як 
в політиці Іспанії так і його місце в міжнаро-
дних процесах. Львівяни, з одного боку  
(Б. Чума та Н. Олійник), досліджують гли-
бинні суспільно-історичні процеси, які впли-

вають на формування та динаміку націона-
льної ідентичності іспанців та на розуміння 
сутності баскського націоналізму, а з друго-
го (Л. Матлай), – зовнішню політику Іспанії 
в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. 
Відтак, прогалин в українській іспаністиці 
безліч, адже легше перерахувати теми, по 
яким написали дослідження, ніж перерахува-
ти самі прогалини. Що ж до перспектив роз-
витку іспаністики на сучасному етапі – вони 
не представляють обнадійливої перспективи, 
адже ґрунтуються на інтересах і уподобан-
нях самих науковців і не стимулюються з 
боку держави. 
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The article highlights are analyzed and systematized scientific achievements of Ukrainian historians Research 
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cities and universities. The author emphasizes that the centers of formation ispanistyky historical trend in Ukraine were 

universities in Donetsk and Vinnitsa led by Olga Pavlovna Ivannytskaya and Yuriy Grigorovich Belovolov. As for the 

prospects of ispanistyky, the author insists that they are based on the ideological basis of most scientists and not 

encourage. 

It Y. Belovolov and O. Ivannytska who started work in this direction in the USSR laid the foundation for the 

development ispanistyky in Ukraine, as the first most studied various aspects of the history of Spain, and later to extend 

their work of other scientists. We should also mention Ispanistiv Ukraine Association, which operates from 2009 and 

combines ispanistiv many areas: writers, translators, linguists, historians and political scientists. Is president of the 

Alexander Pronkevych – a specialist in the history of Spanish literature. 

Thus, the article examines research areas Ukrainian ispanistiv their differing vectors and depth. The author 

concluded that the Ukrainian ispanistyka historical trends are at an early stage of development and the amount of 

research is minimal. 

Key words: ispanistyka, scientists, Vinnitsa, Lviv, O. P. Ivanytska, Y.H. Belovolov, B.P. Chuma. 
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ДОКУМЕНТИ ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ ВОЛИНСЬКОЇ 
ТА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ 

РОЛІ ОРГАНІВ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВОЛИНІ 
У РОЗВИТКУ МІСТ НА ПОЧАТКУ ХХ ст. 

 

 

На основі архівних документів досліджено діяльність органів міського самоврядуван-
ня на Волині на початку ХХ ст. З’ясовано їх роль у соціально-економічних процесах, які 
відбувалися в регіоні у досліджуваний період. Дослідження та аналіз документів, що 
зберігаються у Державних архівах Волинської та Рівненської областей, дає змогу де-
тально з’ясувати різні вектори діяльності органів міського самоврядування ряду пові-
тових центрів Волинської губернії. Одним з важливих напрямів діяльності органів місь-
кого самоврядування було ефективне розпоряджання міською землею, обґрунтована 
передача ділянок в оренду підприємцям. 

Ключові слова: Волинь, міська дума, органи міського самоврядування. 
 

 

Впродовж другої половини ХІХ – на по-

чатку ХХ ст. органи міського самоврядуван-

ня відігравали важливу роль у розвитку ін-

фраструктури міст. Незважаючи на складну 

суспільно-політичну та соціально-економіч-

ну ситуацію, яка була на українських землях 

у досліджуваний період, міські думи чимало 

робили для того, щоб покращити життя міст. 

Саме завдяки їх зусиллям у багатьох містах 

почали проглядатися тенденції щодо покра-

щення міської інфраструктури, розвивалася 

освіта. Не були винятком і повітові міста 

Волині. 

Дослідження та аналіз документів, що 

зберігаються у Державних архівах Волинсь-

кої та Рівненської областей, дає змогу дета-

льно з’ясувати різні вектори діяльності орга-

нів міського самоврядування ряду повітових 

центрів Волинської губернії. Найвагоміший 

обсяг документів зберігається у Державному 

архіві Волинської області: фонд 3: Луцька 

міська управа; Державному архіві Рівненсь-

кої області: фонд 165:Ровенська міська упра-

ва, та фонд 359: Дубенське спрощене міське 

самоврядування. 

Ці документи досить повно відображають 

роль органів міського самоврядування у роз-

витку вищеназваних повітових центрів Во-

линської губернії наприкінці ХІХ – на поча-

тку ХХ ст., дозволяють визначити, які пріо-

ритетні цілі міські управи ставили перед со-

бою. Розглядаючи діяльність органів місько-

го самоврядування,слід зазначити, що вони 

не були цілком самостійними у прийнятті 

важливих рішень, а мусили погоджувати їх з 

губернатором, а в окремих випадках і з 

центральними органами влади імперії. 

Кожен повітовий чи губернський центр, 

складаючи кошторис прибутків і видатків 

міського бюджету на наступний, рік обов’яз-

ково закладав кошти на утримання міської 

поліції, органів міського самоврядування, на 

військову та квартирну повинність, на утри-

мання приміщень, в яких функціонували 

державні установи, на потреби народної  

освіти, благоустрій міста тощо[1, арк. 25-27]. 

Одним з важливих напрямів діяльності 

органів міського самоврядування було ефек-

тивне розпоряджання міською землею, об-

ґрунтована передача ділянок в оренду підп-

риємцям. Такі питання розглядалися на засі-

данні міської думи, де чітко визначалися 

обов’язки орендаря. Так, у 1902 р. житель м. 

Луцька А.Ш.Бликшт отримав в оренду земе-

льну ділянку за умови, що він щорічно спла-

чуватиме місту 15 руб. та зведе ряд будівель. 

Орендна угода була укладена на 10 років з 

можливістю її продовження на 15 років за 

умови виконання сторонами своїх зобов’язань. 

Але орендар порушив умови договору: у 
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1910 р. він заборгував місту 60 руб., а в на-

ступному році – вже 75 руб. На засіданні 

Луцької міської думи було прийнято рішен-

ня зобов’язати орендаря оплатити борг місту 

впродовж 10 днів, а у випадку невиконання 

цього розпочати нарахування пені, передба-

ченої пунктом 5 договору в розмірі 1 руб. на 

місяць [2, арк. 2-4]. 

21 січня 1902 р. Луцька міська дума розг-

лянула питання про виділення земельної ді-

лянки під будівництво Лютеранської церкви. 

Прийняли рішення виділити безоплатно 60 

квадратних сажнів землі [3, арк. 11-12]. Того 

ж дня розглянули клопотання дружини куп-

ця І гільдії Рахілі Кронштейн про виділення 

«20 десятин на міському хуторі «Біваки» для 

будівництва фабрики терміном на 12 років». 

Напередодні розгляду цього звернення комі-

сія міської думи неодноразово порушувала 

питання про необхідність зведення підпри-

ємств у вищевказаному хуторі. Але дума 

попереднього скликання вже передала всі ті 

землі в оренду за 1027 руб на рік. В резуль-

таті дума прийняла компромісне рішення: 

«відкласти розгляд цього питання, наскільки 

це можливо, до припинення орендних відно-

син з орендарем хутору» [3, арк. 13-14]. 

20 лютого 1904 р. було розглянуто клопо-

тання А.Лукомського та В.Малишевського, 

які придбали у П.Злотницького ділянку землі 

з будинком, за користування якими останній 

сплачував до бюджету міста 5 руб. 40 коп. 

щорічно. Покупці виявили бажання викупи-

ти дану ділянку за 200 руб. Це клопотання 

дума залишила без розгляду [4, арк. 57-58]. 

У 1910 р. у м. Дубно було розглянуто 

клопотання М.І.Бінштока, який напередодні 

звернувся у Волинське губернське правління 

з проханням, дозволити йому побудувати 

фабрику «з виготовлення мастил для коліс та 

масла для фарб». Це клопотання було пере-

дано з м. Житомира на розгляд Дубенських 

міських уповноважених[5, арк. 81]. 

Серед документів про напрями діяльності 

органів міського самоврядування на початку 

ХХ ст. важливими є циркуляри волинського 

губернатора. В одному з них, зокрема,  наго-

лошувалося, що на засіданнях міських та 

міщанських управлінь у «комітетах по оцінці 

нерухомого майна» де визначаються суми 

податків на це майно, а саме: земський та 

міський збір, державний податок обов’язково 

мали бути  присутніми податкові інспектори. 

Однак вони в засіданнях участі не брали, 

оскільки  «про час засідань їх або  не інфор-

мували взагалі, або повідомляли пізно й вони 

не мали змого взяти у них участь. Зо-

бов’язати інформувати їх не пізніше ніж за 

тиждень до засідання» [6, арк. 330]. 
В іншому розпорядженні увага зверталася 

на те, що при укладенні «орендних договорів 
терміном на 12 років або, коли вартість май-
на, яке передавалося в оренду, перевищувало 
бюджет міста за минулий рік, або його вар-
тість була понад 500 тис. руб.» на засіданні 
при розгляді питання про оренду мали бути 
присутніми у містах, де кількість «гласних 
не менше 40 осіб, не менше 2/3 від їхнього 
складу», а в інших населених пунктах не ме-
нше половини. Дане рішення мали підтрима-
ти 2/3 присутніх на засіданні [6, арк. 369]. 

Органи міського самоврядування видава-
ли жителям міст патенти свідоцтва на право 
займатися торгівельною та підприємницькою 
діяльністю. Але, як видно з циркуляру во-
линського губернатора, при оформленні та-
ких документів часто допускалися неточнос-
ті та помилки. На найбільш поширені було 
вказано [6, арк. 384-384 зв.]. 

У той час органи міського самоврядуван-
ня діяли під контролем Волинського губерн-
ського з міських справ присутствія, яке розг-
лядало багато питань, пов’язаних з функціо-
нуванням органів міського самоврядування. 
Зокрема, 16 травня 1898 р. було розглянуто 
питання прибутків і видатків м. Рівного на 
1898 р. Згідно з поданим кошторисом міста 
прибутки мали становити 29 104 руб., на 
таку ж суму були заплановані видатки. Од-
нак за містом був борг державному казна-
чейству на суму 2 998 руб. Тому відповідно 
до поданого керівником губернського казна-
чейства клопотання міську думу зобов’язали 
скорегувати видаткову частину бюджету й 
ввести борг, за рахунок якого мали утриму-
ватися приміщення державних установ [7, 
арк. 37-38зв.]. Отже, органи міського самоу-
правління контролювалися органами адміні-
стративної влади. Всі розпорядження органів 
центральної влади, губернатора, губернсько-
го по міським справам присутствія були 
обов’язковими до виконання і, як свідчить 
аналіз документів, виконувалися. 

Як уже ішлося вище,органи міського са-
моврядування видавали торгівельні патенти 
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купцям на право займатися торгівлею та бі-
лети й свідоцтва ремісникам. Щорічно міські 
управи поновлювали патенти тих осіб, у кого 
термін дії закінчився, і тим, хто бажав роз-
почати таку діяльність. Аналіз цих докумен-
тів дає змогу не лише дослідити структуру 
купців напередодні Першої світової війни,  
а також з’ясувати етнічну приналежність 
представників цієї верстви населення. Так, у 
1907 р. у м. Луцьку патенти купців отримав ряд 
осіб. До І гільдії належали лише І.Д. Крон-
штейн та його син І.І.Кронштейн. 18 жителів 
Луцька, 7 осіб з Рожищ та один житель села 
біля Луцька отримали патенти купців ІІ гіль-
дії. З 28 осіб, які отримали купецькі патенти, 
як свідчать документи досліджуваної справи, 
за національністю всі вони були євреї [8, арк. 
31-46]. Купець Я.Юкельзон не поновив ку-
пецького патенту, а двом – Л.Ц.Птицю та 
Г.Б.Ванштейну, які мешкали у Рожищах, не-
зважаючи на оплату митних зборів за купецькі 
патенти, рішенням Волинської казенної палати 
патенти було анульовано за допущені пору-
шення, а їх самих виключено з купецького 
стану [8, арк. 47]. Аналогічна ситуація щодо 
етнічної приналежності купців І-ІІІ гільдій 
була у Дубенському [5, арк. 148-190] та Рів-
ненському повітах [9, арк. 154]. 

Документи про видачу купецьких патен-
тів у наступні роки свідчать, що етнічна 
приналежність купців у Волинській губернії 
залишалася практично незмінною. У цій 
сфері діяльності домінуючу роль відігравав 
єврейський капітал. 

У той час багато жителів міст займалися 

ремеслами. Наприклад, лише Луцькою місь-

кою думою у 1911 р. було видано 652 про-

мислових свідоцтва та білети. За кожне з них 

сплачувалася певна сума, розмір якої зале-

жав від розряду. За отримання білета 2-го 

розряду потрібно було заплатити 75 руб. на 

рік, у тому числі міський і земський збір  

по 11 руб. 25 коп., 3-го розряду відповідно – 

15 руб., а місцеві  збори – по 1,5 руб. Найни-

жчим був 7-й розряд – 4 руб., а місцеві збори 

– по 0,4 руб. Більшість ремісників отримали 

свідоцтва 2-4 розряду [10, арк. 3-4]. 

До компетенції органів міського самовря-

дування, також належала видача дозволів на 

відкриття торговельних закладів, кафе, закла-

дів громадського харчування та ресторанів.  

Кількість підприємців, які займалися да-

ним видом діяльності, постійно зростала. Як 

свідчить аналіз рішень зборів міських глас-

них, щорічно ними розглядалося по декілька 

таких клопотань. Лише на початку 1915 р. у 

Рівненську міську думу з клопотаннями зве-

рнулося 3 особи. Незабаром у місті почали 

функціонувати три нових заклади [11,   

арк. 35; 38; 49]. 

Окремі торговці не витримували конкуре-

нції й були змушені закривати свої заклади. 

Про це повідомляли міську управу, яка у 

свою чергу інформувала про припинення 

роботи закладу Волинську казенну палату. З 

моменту припинення роботи такого закладу 

його власник припиняв сплачувати відповід-

ні податки [12, арк. 95]. 

Міські управи вели реєстр  всіх торгове-

льних і промислових підприємств, які діяли 

у містах. Реєстр щорічно оновлювався. Згід-

но з дослідженими документами їх кількість 

зростала. Зокрема, у 1913 р. лише в Луцьку 

було зареєстровано два нових торговельних 

підприємства з статутним капіталом понад 

15 тис. руб. кожне [13, арк. 76-77]. Таким 

чином, на початку ХХ ст. в обов’язки органів 

міського самоврядування входило ведення 

обліку підприємців та купців у містах шля-

хом видачі промислових та торговельних 

патентів. А  діяльність власників патентів і 

свідоцтв була одним із джерел наповнення 

міських бюджетів. Дослідження документів, 

що стосуються цієї сфери, дозволяє також 

визначити, до яких етногруп належали пред-

ставники цих верств населення.  

Міські думи мали право регулювати три-

валість робочого дня для найманих праців-

ників у межах міста. Відповідно до постано-

ви Луцької міської думи у 1909 р. на підпри-

ємствах та майстернях для найманих праців-

ників було встановлено 11-годинний робо-

чий день «за добровільною згодою з власни-

ками». В пекарнях час роботи встановлював-

ся з «9 години ранку до 8 години вечора», в 

«інших майстернях» робочий час було ви-

значено: влітку з «7 години ранку до 6 годи-

ни вечора», взимку відповідно з «8 години 

ранку до 7 години вечора». Літній час діяв з 

1 квітня по 1 жовтня, а зимовий – з 1 жовтня 

по 1 квітня. Цією ж постановою дозволялося 

вносити зміни щодо початку й закінчення 

робочого дня за добровільним погодженням 

власника і найманих працівників, але лише 

за умови, що «кожна зміна працівників пра-
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цює на більше 11 годин, включаючи й 2 го-

дини для прийняття їжі [14, арк. 8-11]. Окре-

мо визначалися правила роботи у  святкові 

дні. Дозволялося, окрім «Св. Пасхи, Св. Трійці 

та Різдва», працювати у пекарнях, булочних 

та на інших підприємствах, які випускали 

продукти харчування, але «не більше 5 годин 

на добу». Євреям, які святкували у суботу, 

дозволялося працювати в неділю та під час 

християнських релігійних свят [14, арк. 8-11]. 

Аналогічні регулюючі документи знаходять-

ся у колекціях документів, що висвітлюють 

діяльність Рівненської міської думи та Ду-

бенського спрощеного міського самовряду-

вання. Отже, органи міського самоврядуван-

ня регулювали робочий час для найманих 

працівників на підприємствах та в ремісни-

чих майстернях Волині. Аргументували вони 

це тим, що між власником та робітниками 

має бути досягнуто порозуміння. Одночасно 

з цим бралася до уваги етнічна та конфесійна 

приналежність власників та найманих пра-

цівників. 

Органи міського самоврядування також 

регулювали ціни на продукти харчування та 

промислові товари. Дослідження регулятор-

них документів дає змогу з’ясувати цінову 

політику на різні групи товарів у різних міс-

тах Волині. 

Міські уповноважені м. Дубно, йдучи на-

зустріч торговцям м’ясом та враховуючи, що 

значна кількість худоби вивозилася за межі 

міста й повіту, на початку 1904 р. встанови-

ли таку ціну на яловичину І сорту – 8 коп. за 

1 фунт, ІІ сорту – 7 коп. за 1 фунт, телятину 

навесні – 7 коп. за 1 фунт, в інші пори року – 

6 коп. [15, арк. 63-63 зв.]. 

Дослідження та аналіз документів іншої 

справи висвітлюють ціни на основні продук-

ти харчування та рівень життя найманих 

працівників у Луцьку в 1913 р. Вартість  

1 пуда жита становила 85 коп., пшениці –  

1,5 руб., борошна житнього – 1,1 руб., пше-

ничного І сорту – 2,4 руб., ІІ сорту – 2,2 руб., 

ІІІ сорту – 2 руб. Яловичина коштувала  

4,8 руб. за пуд, свинина –5,2 руб., сало топ-

лене – 20,4 руб., нетоплене – 9,6 руб., курка – 

0,6 руб., склянка сметани – 6 коп., фунт сиру – 

6 коп. Досить дорого коштували дрова: кубі-

чний сажень дубових – 32 руб., грабових – 

33 руб., соснових – 26 руб. [16, арк. 1 зв.-2]. 

Суттєво різнилася й заробітна плата найма-

них робітників. Так, землекоп отримував  

1,2 руб. на день, муляр – 1,6 руб., скляр, піч-

ник, столяр, токар – 2 руб., слюсар – 2,5 руб. 

чорнороб – 0,8 руб. [16, арк. 3]. 

Велику увагу органи міського самовряду-

вання Волині на початку ХХ ст. приділяли 

актуальній проблемі того часу – покращен-

ню інфраструктури міст. Ключовим завдан-

ням, яке стояло перед ними у цьому напрямі 

діяльності, була електрифікація міст шляхом 

будівництва в них електричних станцій. У 

різних містах Волині органи міського самов-

рядування по-різному вирішували це питання. 

30 квітня 1907 р. Луцька міська дума на 

своєму засіданні розглянула проект інженера 

А. Л. Яра про доцільність будівництва у міс-

ті електричної станції. Тоді ж між ним і мі-

ською управою було укладено угоду, згідно з 

якою остання виділяла землю для її спору-

дження. У пункті 19 цього концесійного до-

говору зазначалося, «що впродовж перших 

десяти років концесії підприємець зобов’язу-

ється освітлювати місто 10 вуличними ліхта-

рями», які мали бути встановлені його кош-

том[17, арк. 11а-13]. Незабаром ця електрич-

на станція розпочала свою роботу. 

Значно складніше відбувався процес будів-

ництва електричної станції у м. Рівне. Міська 

дума у 1911 р. прийняла рішення побудувати 

електростанцію за кошти міста та інвесторів – 

міських підприємців, а сама станція мала бути 

у власності міста [9, арк. 138-139]. Аналогіч-

ний проект побудови електричної станції у 

місті мав князь С. Любомирський, який пла-

нував будувати її за власні кошти, а електри-

чна енергія мала використовуватися для 

освітлення палацу князя й частини міста.  

Впродовж року тривала суперечка, яку при-

пинило рішення Сенату. Дозвіл на будівниц-

тво електричної станції отримала міська ду-

ма [9, арк.160-165]. 

Напередодні Першої світової війни, вра-

ховуючи позитивну динаміку розвитку елек-

тричної станції, було прийнято рішення роз-

почати підготовку проектної документації для 

будівництва трамвайної лінії [18, арк. 1-1 зв.]. 

Реалізації цих планів міської думи перешко-

дила війна. Отже, органи міського самовря-

дування на початку ХХ ст. приділяли значну 

увагу будівництву електричних станцій у 

повітових містах Волині, що й відображено у 

відповідних документах про їх діяльність. 
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Аналізуючи документи, що відображають 

напрями діяльності органів міського самов-

рядування,варто звернути увагу на прибутки 

та видатки міських дум. У 1910 р. зведений 

бюджет Луцька становив 50 229 руб. 19 коп., 

а витрати міста склали – 51 226 руб. 26 коп. З 

цієї суми на утримання міської поліції було 

виділено 10 621 руб.,  пожежної команди – 

3 476 руб. 93 коп., на народну освіту – 6 443 

руб. 94 коп., утримання органів міського са-

моврядування та сирітського суду 9 157 руб. 

35 коп. та на ряд інших статей видатків [19, 

арк. 229-236]. У тому ж році бюджет м. Дуб-

но становив 34 735 руб., а статті видатків 

були аналогічними, лише суми, які на них 

виділялися, були значно меншими [5, арк.139]. 

Порівняно з Луцьком у Рівному в 1910 р. на 

утримання поліції було виділено 12 948 руб., 

на потреби освітніх закладів – 5 200 руб., а 

загальний бюджет міста становив 64 735 руб. 

34 коп. [20, арк.132]. Щодо статей прибутків 

міста – це був збір з нерухомого майна – 

15 698 руб., міський збір з торгівельних за-

кладів і промислів – 4 405 руб. тощо. Як пра-

вило, у той час видатки міста не могли пере-

вищувати його прибутків. 

Таким чином, напередодні Першої світо-

вої війни бюджети міст регіону були неодна-

ковими, що відповідно позначалося на їхніх 

видатках. Отже, дослідження та аналіз доку-

ментів, що висвітлюють різні напрями діяль-

ності органів міського самоврядування, да-

ють змогу детально проаналізувати їх роль у 

соціально-економічному житті міст Волині 

та з’ясувати особливості розвитку досліджу-

ваних міст.  
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DOCUMENTS PUBLIC ARCHIVES VOLYN AND RIVNE REGIONSAS  

A SOURCE OF RESEARCH ROLE MUNICIPALITY OF VOLYN  

IN THE DEVELOHMENT OFTHECITY EARLY TWENTIETH CENTURY 

 

Based on archival documents investigated the activities of the city government in Volyn in the early twentieth 

century. Found out their role in socio-economic processes taking place in the region in the study period. During the 

study significant attention devoted to budget analysis of the studied cities. Analyzes their main source of income and 

expenditures. The role of municipal government in the construction of power plants in the towns of Volyn in the early 

twentieth century. 

Important note given control of the administrative authorities of the activities of city government. Analyzed a 

number Volyn governor orders that regulate their activities. 
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It was found the process of regulation of working hours of employees in craft workshops and private enterprises on 

the part of city government. 

The features of urban land transfer to entrepreneurs and other categories of urban rent. 

The role of city government to issue commercial patents and certificates that give the right residents of cities 

engaged in handicrafts. The study of these documents helped to explore not only the number of merchants and artisans 

in the investigated localities of the province, but also to clarify their ethnicity. 

Overall archival documents that reflect the role of municipal government is a valuable source of research the 

history of cities in the region in the early twentieth century. 

Key words: Volyn, City Council, city government agencies. 
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