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БОРОТЬБА БІЛОГВАРДІЙСЬКИХ 
ДЕРЖАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ З УКРАЇНСЬКИМ 

ДЕРЖАВНИЦЬКИМ РУХОМ (1918-1920 рр.) 
 

 

Державоохоронні органи Білого руху на території південноукраїнського 
регіону являли собою особливу організацію, що діяла не тільки в рамках 
військового протистояння, а й була неодмінним атрибутом соціально-
політичного терору проти населення міст Півдня. У статті автор роз-
глядає питання протистояння українського державницького руху із дер-
жавоохоронними структурами білогвардійського уряду. Окремо автор 
визначає інституційний інструментарій спецслужб Білого руху, що за-
стосовувався по відношенню до українських політичних організацій, діячів 
та осіб, що певним чином були налаштовані на співпрацю з українськими 
урядовими структурами. 

Ключові слова: Білий рух, контррозвідка, державоохоронні органи,  
південь України, український державницький рух. 

 

 

Із створенням Добровольчої армії й, від-

повідно, заснуванням спецслужб білогвар-

дійський генералітет за будь-яку ціну нама-

гався поширити свій влив на території   

Південної України. Державоохоронні органи 

намагалася завербувати в якості агентів  

українських політичних й громадських дія-

чів, освітян та військових. Створення доволі 

чисельної агентурної мережі допомагало  

протидіяти утвердженню української держа-

вності як на зовнішній арені, так і на внутрі-

шньому полі. На протидію українському на-

ціональному рухові були кинуті сили держа-

воохоронних органів. Така увага з боку ко-

мандування Білого руху до остаточного «ви-

рішення українського питання» пояснюється 

тим, що саме Україна з її матеріальними та 

людськими ресурсами розглядалася ними в 

якості плацдарму для відновлення колишньої 

імперії. 

Мета роботи – дослідити питання бороть-

би білогвардійських державоохоронних ор-

ганів з українським державницьким рухом. 

Історіографія роботи представлена дослі-

дженнями українських та закордонних дос-

лідників, що тим чи іншим чином досліджу-

вали зазначену проблему, а саме роботами 

В. Савченко [1; 10], О. Здановича [2], В. Сі-

дака [3; 4], Д. Вєдєнєєва [5], К. Звонарьова 

[6], М. Кирмеля [7], М. Анісімова [9], В. Цвєт-

кова [11], В. Бортневського [17], І. Ландера 

[18], О. Шаваєва [19]. 

Джерельна база роботи представлена опу-

блікованими мемуарами військових діячів 

Білого руху, що були безпосередньо причет-

ними до формування та діяльності державо-

охоронних структур Білого руху [16; 20] та 

документами Державного архіву Донецької 

[8; 12-15] та Запорізької областей [21]. 

Першим неофіційним контррозвідуваль-

ним середовищем на півдні України були 

окремі колишні офіцери імперської армії, що 

пробиралися через територію України на 

Дон та Кубань для продовження боротьби, за 

закликом своїх генералів. По дорозі деякі з 

них збирали інформацію про українські вій-

ськові загони, що формувалися, про загальну 

політичну картину та відношення до прого-
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лошеної УНР. Так, відомо, що чеський пору-

чик Ф.Е. Клецанда (знаходився у російсько-

му полоні, а після розпаду Росії пристав на 

ідеї Білого руху) збирав матеріали проти 

Центральної Ради і навіть переконував, що 

повалити цей режим – справа місяця-двох [1, 

c. 52]. Однак М.В. Алексєєв відмовився від 

цієї ідеї через те, що існувала вірогідність 

розгортання масштабної партизанської війни 

проти Білого руху [2, c. 71]. 

Одним із найвідоміших контррозвідува-

льних осередків на півдні України став Ма-

ріупольський пункт контррозвідки № 6 під 

керівництвом штаб-ротмістра В.М. Насевзи-

ка. Цей осередок позначився у липні 1918 р. 

диверсією проти Української Держави, осно-

вною ціллю якої стала фізична ліквідація 

полковника Ф. Боржинського (військовий, 

що був офіційним урядовим аташе при Все-

великому війську Донському). Українського 

офіцера та дипломата було вбито агентами 

білогвардійських спецслужб на території 

Маріупольського повіту поблизу Волновахи 

[3, c. 21]. Причини ліквідації досі невідомі, 

але це могло бути пов’язано з проведенням 

завершальної фази переговорів про перехід 

Дону під юрисдикцію Української Держави. 

Варто відмітити, що у 1918 р. територія 

Північного Приазов’я стає знаковою у підго-

товці військової операції Гетьманату проти 

Добровольчої армії, що заважала відновити 

етнічні кордони Української Держави. Як 

відомо, на той момент П.П. Скоропадський 

вів перемовини з представниками козачих 

урядів Всевеликого Війська Донського та 

Кубанською Народною Республікою про 

приєднання до України. Перемовини йшли 

важко через тиск на козачих дипломатів збо-

ку емісарів Добровольчої армії. В цей час 

головним місцем роботи контррозвідки і ро-

звідки білогвардійців стає як раз Приазов’я. 

Це пояснюється тим, що саме в цій військо-

вій локації були зосереджені війська Гетьма-

нату для проведення десантної операції по 

звільненню районів Дону та Кубані й приєд-

нанні їх до України. Однак спецслужби Біло-

го руху вміло провели декілька масованих 

інформаційних атак по зниженню мотивації 

та бойового духу Запорізької дивізії Україн-

ської Держави, і десантну операцію Гетьман 

наказав тимчасово відкласти, навзамін спро-

бувавши провести сухопутну інтервенцію в 

ці регіони при підтримці Військово-Морсь-

кого Флоту Української Держави та Військо-

во-Повітряних Сил [4, c. 71]. 

Після зміни планів і відтермінування де-

сантної операції Гетьман П.П. Скоропадсь-

кий наказав посилити розвідувальну діяль-

ність на Кубані, на що миттєво відреагували 

генерали М.В. Алексєєв та А.І. Денікін. 

Контррозвідка Добровольчої армії отримала 

завдання віднайти та ліквідувати або переве-

рбувати всіх агентів, що діяли на теренах 

Кубані та районах східного Донбасу. Однак 

спецслужби Гетьманату настільки майстерно 

спрацювали, що знайти вдалося лише декі-

лька осіб з філерської служби розвідки. Ли-

ше після падіння Української Держави дені-

кінськими контррозвідниками у Луганську, 

(де знаходився центр зв’язківців гетьмансь-

кої контррозвідки) були знайдені документи, 

в яких йшлося про розгортання масованої 

інформаційної, культурної та релігійної про-

паганди задля формування проукраїнської 

консервативно налаштованої суспільної ду-

мки, яку варто було спрямувати у русло ідеї 

возз’єднання з Україною Всевеликого Війсь-

ка Донського та Кубані. Крім того, передба-

чався так званий план «Б», в якому йшла 

мова про підготовку збройного заколоту 

проти білогвардійців і проголошення феде-

рації регіонів з Українською Державою «під 

булавою Гетьмана» [5, c. 85]. 

Вище зазначені плани українського геть-

манського командування наштовхують нас 

на аналогії з сучасною ситуацією в нашій 

країні. Адже саме такий розвиток подій, але 

вже направлений проти нас передував розго-

ртанню повномасштабної агресії Російської 

Федерації на суверенні території України. 

В інших містах України саме при Гетьма-

наті розгортається активна мережа агентів 

Білого руху, що потім вливаються у ряди 

контррозвідки Добровольчої армії. 

Так, у Миколаєві протягом 1918-1920 рр. 

діяв Центр Добровольчої армії та армійський 

осередок контррозвідки. Їх діяльність, на 

відміну від багатьох інших, була найбільш 

продуктивною, зважаючи на наявність у на-

селеному пункті стратегічних підприємств, 

над якими було дуже життєво важливо вста-

новити контроль проросійських організацій 

та чиновників для ведення тотальної підрив-

ної кампанії та саботажу [6, c. 117-119]. 
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Відомо, що у місті на адміністративних 

посадах в Українській Державі працювали 

агенти-білогвардійці – виконуючий обов’язки 

місцевого комісара П. Шахотін та виконую-

чий обов’язки начальника місцевої варти  

Я. Зіберт. Ці діячі проводили вербування та 

антиукраїнську агітацію серед службовців 

Державної Варти гетьманського уряду [7,  

c. 98-105]. 

У Херсоні білогвардійські спецслужби (як 

армійські так і урядові) діяли з весни 1918 р 

по весну 1920 р., але особливої активності 

тут вони не проявляли. Контррозвідка про-

вела декілька незначних операцій по збору 

коштів та вербуванню офіцерського складу 

серед української місцевої адміністрації, мі-

ліційних частин та Державної Варти. Згідно  

з свідченнями дослідників, до співпраці у 

якості агентів вдалося залучити близько 100 

осіб, які відповідно до своїх завдань добува-

ли необхідну інформацію і займалися зовні-

шнім спостереженням. Антигетьманське по-

встання в грудні 1918 р. призвело до зміни 

влади, в тому числі і на півдні України. Але 

на даних територіях влада нового національ-

ного уряду (Директорії) була номінальною, 

через те і білогвардійські спецслужби діяли 

практично відкрито. У місті стали посилено 

діяти вербувальники та агітатори денікінсь-

кої армії [8, арк. 1]. Крім того, було проведе-

но декілька спецоперацій по вербуванню 

колишніх гетьманських чиновників, які пе-

решли на сторону Директорії. Останні по-

винні були стати основою місцевої денікін-

ської адміністрації у разі захоплення міста 

[9, c. 11-12]. 

Не гребувала білогвардійська контррозві-

дка використовувати у своїх цілях і криміна-

льні елементи. Так, майже по всьому Півдню 

з середині 1918 р. починають розходилися 

фальшиві грошові знаки. Купюри виготовляв 

фальшивомонетник В.М.Шишло за підтрим-

ки білогвардійських спецслужб [1, c. 78]. 

В Одесі, через стратегічну важливість міс-

та з зими 1918 р. проводилась досить актив-

на діяльність по розгортанню агентурної ме-

режі та осередку контррозвідки. Безпосеред-

ньо цим займалися Центр Добровольчої  

армії (керівник віце-адмірал Д.В. Ненюков)  

та одеський осередок спецслужб (армійська 

контррозвідка) під командуванням В.Г. Ор-

лова. 

Незважаючи на нестабільне положення 

українських урядів в регіоні, саме Одеса бу-

ла чи не найбільш проукраїнські налаштова-

ним містом Південної України. Про це свід-

чить ті факти, що саме тут існували постійні 

українські місцеві адміністрації, квартирува-

лися частини національного війська тощо. 

Водночас спецслужби Білого руху також 

мали сильні позиції в місті [10, c. 143-145]. 

Завданням спецслужб в Одесі було розба-

лансування діяльності місцевих органів вла-

ди. Відповідно до мети і цілей у повітові 

управи, військові українські загони що дис-

локувалися в місті було впроваджено більше 

1,5 тис. осіб. Спецслужби Гетьманату, які ще 

діяли аж до січня 1919 р. не змогли виявити 

осіб, що передавали інформацію білогвар-

дійському командуванню, також цього не 

змогла зробити контррозвідка Директорії. Це 

було зумовлено допомогою спецслужбам 

Білого руху збоку служб безпеки Антанти, 

що перебували у місті [4, c. 119-121]. 

Так, за свідченням керівників британської 

розвідувальної місії полковника Дж. Вейда, 

полковника У. Смітта, С. Молле, Г. Джонсо-

на, А. Фархема, розвідниці – журналістки 

Дж. Уотерман спецслужби Антанти прово-

дили спільні британсько-російські контрроз-

відувальні спецоперації спрямовані на під-

рив авторитету Директорії та її лідерів. Ці 

операції мали свій ефект через низку причин: 

1) загальна втома населення від військових 

дій; 2) робота величезної кількості агентів, 

як штатних, так і позаштатних, що намагали-

ся спровокувати населення на збройний опір 

прихильникам Директорії [11, c. 210-213]. 

Допомагали місцевому осередку боротися 

проти української влади та спецслужб і фра-

нцузи. Французький контррозвідник Л. Вілен 

зазначав, що «спецслужби працювали щоси-

ли – масові арешти, постійні облави…». У 

березні 1919 р. відбулася безпрецедентна 

подія: проводячи нараду зі співробітниками 

українських органів безпеки уряду Директо-

рії, Л. Вілен вимагав «порозуміння» і «плід-

ної співпраці» з російськими білогвардійсь-

кими органами безпеки [7, c. 79]. Цього не 

відбулося через категоричні негативні відпо-

віді на такі пропозиції з боку українських 

силових структур. Однак в подальшому такі 

випадки співпраці все ж були. 
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Результатом спільної антиукраїнської дія-

льності спецслужб Білого руху, британських 

і французьких контррозвідників в Одесі ста-

ло тотальне придушення діяльності націона-

льних українських культурних осередків, 

моральний розлад особового складу україн-

ського гарнізону міста, дезертирство з війсь-

кових частин і їх перехід на бік Доброволь-

чої армії. 

Так, в місті діяли й конспіративні органі-

зації Директорії. За інформацією вони мали в 

своїх руках величезні суми грошей, що йшли 

в основному на агітаційну роботу серед офі-

церів та солдатів Добровольчої армії та залі-

зничників. Як приклад надається інформація 

про випадок перемовин по прямій телефон-

ній лінії двох телеграфістів станції Одеса-

головна з агентом спецслужб Директорії (що 

займали тоді станцію Затишшя неподалік 

міста) про надання 3 мільйонів карбованців 

на агітаційну діяльність на користь українсь-

кої влади [12, c. 52]. 

На думку автора пропагандистська робота 

в той момент могла сприяти закріпленням 

Директорії в одеському регіоні через те, що 

офіцери Добровольчої армії не отримували 

жалування. Крім того, більшість з них за по-

ходженням були українцями і раніше служи-

ли в збройних загонах УЦР та Гетьманату, а 

отже могли піти на співпрацю. 

Спецслужби Директорії протидіяли роз-

повсюдженню газет і журналів, які випуска-

лися під егідою Добровольчої армії. Так, 

наприклад, говориться про тотальний вику-

повування невідомими особами газети «Се-

лянська справа», яка потім знищувалася, а у 

продаж поступали примірники з такою ж 

назвою, але з україноцентричною пропаган-

дистською інформацією, що була вигідна 

петлюрівському уряду та його спецслужбами 

[4, c. 88]. 

У порівнянні з одеськими силами держав-

ної безпеки Білого руху контррозвідуваль-

ний пункт № 7 під керівництвом поручика 

Россосо у м. Юзівка, що розпочав свою дія-

льність з середини 1919 р. не позначився 

масовими операціями проти українсько-

го національного руху. 

Даний осередок був однією з частин ар-

мійських спецслужб Білого руху на теренах 

Південної України, але підпорядковувався 

Таганрозькому Центру контррозвідки [12, 

арк.32]. З документів відомо, що Юзівський 

осередок був чи не єдиним, який досить па-

сивно працював проти українського націона-

льного руху та урядів. Це, на нашу поясню-

ється слабкістю українських урядових пози-

цій в Юзівці. Де-юре київську владу, почи-

наючи від УЦР і закінчуючи Директорією 

УНР, у Донбасі визнавали всього 2 повіти: 

Бахмутський та Маріупольський [14, арк. 14; 

13, арк. 13]. Інші ж території підпорядкову-

валися або маріонетковій радянській Доне-

цько-Криворізькій Республіці, або Кубансь-

кий Раді. 

Однак в архівах збереглася телеграма да-

тована 9 серпня 1919 р., в якій містилася ін-

формація від агентів Маріупольського пунк-

ту № 6 для очільника Юзівського осередку 

контррозвідки. В ній йшлося про те, що на 

ім’я генерал-губернатора прийшла анонімна 

записка наступного змісту: «За моєю інфор-

мацією в вашій місцевості серед населення, а 

особливо серед вчителів поширюється ши-

рока підтримка петлюрівського руху та ідеї 

соборності і незалежності України. Вимага-

ємо прийняти рішення, що визначенні пла-

ном боротьби з ворожими агітаторами у вій-

ськовий час» [15, арк. 33]. 

Активно працювали спецслужби Білого 

руху і в Катеринославі. Їх діяльність відзна-

чилася відвертим свавіллям, терористичною 

спрямованістю у місті [21, арк. 18]. За чоти-

ри перших дні окупації було розстріляно  

3 тис. мирних громадян, а за наступні півто-

ра місяці місто майже обезлюдніло [3, с. 55], 

що викликало обурення навіть у самого  

Головнокомандувача Добровольчою армією 

А.І. Денікіна. «Ще ніколи, інститут контр-

розвідки не набував такого поширення... Це 

було наслідком «болісної манії, створеної 

недовір’ям і підозрою, що розлилися по кра-

їні... Контррозвідувальні органи густою ме-

режею вкрили територію півдня. Вони іноді 

слугували джерелами провокації й організо-

ваного грабіжництва...» [16, с. 55]. 

Відтак, можемо говорити, що денікінська 

контррозвідка встановила жорсткий конт-

роль над політичною та соціальною ситуаці-

єю в місті. Це пояснюється тим, що спецс-

лужби ретельно готували оперативне забез-

печення наступу своїх військ на центральній 

дільниці фронту. Однак не маючи ніякого 

іншого важелю впливу на населення крім 
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терору і залякування, застосовували саме 

його. 

Спецслужби Білого руху активно діяли і 

проти державних структур та Збройних сил 

Директорії УНР. Досить великий об’єм фі-

нансування даного напрямку дозволив залу-

чити до співробітництва близько 20 тис. осіб. 

Завдяки цьому контррозвідка мала повну 

інформацію про пересування загонів петлю-

рівського уряду. Зокрема це було суттєвим 

важелем стримування наступу Директорії  

на території, що прилягала до центральної 

локації фронту (яким був Катеринослав)  

[3, с. 88]. 

Ситуація з існуванням спецслужб Білого 

руху на території Кримського півострова 

мала певні особливості. Тут була необхід-

ність вести протистояння не тільки з україн-

ським рухом, але і з кримськими татарами. 

Незважаючи на це, хоч і незначна, але відбу-

валась протидія українському національному 

руху у містах Ялта, Керч, Севастополь, Фео-

досія, Сімферополь, Балаклава. 

Фактично всі осередки контррозвідки  

почали свою діяльність з зими 1918 р. [17, 

c. 96-99]. До весни 1919 р. на території 

Кримського півострова головним завданням 

спецслужб Білого руху була протидія діяль-

ності німецьких військових, які підтримува-

ли український рух, як опозиційних до дені-

кінського. Так, у період зими 1918-весни 

1919 р. контррозвідниками було виявлено 

понад 100 німецьких офіцерів, що намагали-

ся разом з нашими осередками опору нала-

годити діяльність антиросійських підпільних 

організацій. В Севастополі було викрито ор-

ганізований командуванням австро-німецьких 

військ підпільний осередок, що складався з 

місцевих мешканців і татарів проукраїнської 

політичної орієнтації [18, с. 630-631]. 

Варто відзначити, що у Севастополі, зва-

жаючи на його статус «головного портового 

міста» південноукраїнського регіону була 

налагоджена одна з найчисельніших агенту-

рних мереж, яка налічувала до 2 тис. осіб. 

Крім того, Кримський Центр контррозвідки, 

що знаходився у місті, мав у своєму складі 

до 18 офіцерів. Варто сказати, що саме за їх 

участю було закрито близько 10 освітніх гу-

ртків проукраїнської орієнтації [19, c. 321]. 

Після зайняття території півострова у 

1919 р. Добровольчою армією розпочинають 

свою роботу паспортно-пропускні пости у 

Керчі та Феодосії. Дані структури, маючи 

контррозвідувальні функції займалися пере-

віркою паспортів і висилкою осіб, що визна-

чалися як «підозрілі елементи» та «малоро-

си». Так, відповідно до звітів, за територію 

Кримського півострова за 1919-1920 рр. було 

вислано 5,5 тис. осіб, серед них були колиш-

ні вояки, чиновники та освітяни що були 

учасниками національного українського ру-

ху [20, c. 110-112]. 

Таким чином, протягом 1918-1920 рр. 

майже в усіх містах Південної України діяли 

осередки контррозвідки. Дані структури  

протидіяли як роботі цивільних місцевих 

адміністрацій, що представляли українські 

національні уряди так і займалися саботажем 

і диверсіями в українських військових час-

тинах. Майже вся територія півдня України 

стала ареною діяльності контррозвідки Біло-

го руху і, зокрема, Добровольчої армії. Аген-

ти білогвардійських спецслужб, які займали 

державні адміністративні, військові, освітян-

ські та інші посади в державному апараті 

українських національних урядів становили 

реальну загрозу для становлення української 

державності. В українських реаліях того ча-

су, зважаючи на швидку зміну урядів та об-

лич офіційної влади в армії, освіті, місцево-

му самоуправлінні на активно протистояти 

службами державної безпеки Білого руху 

активно протистояти могла лише контрроз-

відка Гетьманату. 
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СОЦІАЛЬНІ ВЗАЄМОДІЇ НАСЕЛЬНИКІВ 
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ УСПЕНСЬКОЇ ЛАВРИ ЩОДО 

ПЕРЕОБЛАЧЕННЯ МОЩЕЙ СВЯТИХ І ЗАМІНИ ЇХ ПОКРОВІВ 
(кінець XVIII – перші десятиліття ХХ ст.) 

 

 

У статті на мікроісторичному рівні розглядаються особливості соці-
альних взаємодій у Києво-Печерській Успенській лаврі щодо переоблачення 
мощей святих та заміни їхніх покровів (як у печерах, так і в Успенському 
соборі). Розкриття теми, якій не було присвячено спеціальних праць в 
історіографії, може розширити загальні знання як про релігійність, так і 
про комунікативну активність православних монахів кінця XVIII – перших 
десятиліть ХХ ст. 

Ключові слова: мощі, переоблачення, вбрання для мощей, покров, 
Києво-Печерська Успенська лавра, кінець XVIII – перші десятиліття ХХ ст., 
соціальна взаємодія, святиня, насельник Лаври, сторонній. 

 

 

В окреслений період у храмах та печерних 

коридорах Києво-Печерської Успенської лав-

ри вшановували понад 120 мощей святих, 

мощеві часточки й мироточиві глави, а та-

кож тіло ще не канонізованого митрополита 

Тобольського Павла [Див. наприклад: 21,  

с. 80-82; 23, с. 32-33; 81, с. 277, 281-282]. За 

творами відвідувачів Києво-Печерської лав-

ри ХІХ – початку ХХ ст. помітно, що увагу 

привертали не тільки самі названі святині, а 

й їхнє вбрання та покрови. Серед авторів, 

котрі дали оцінку таким тканинам, є іноземці 

[8, с. 109, 110; 24, с. 89], вихідці з різних міс-

цевостей Російської імперії [6, с. 103; 10; 11, 

с. 119; 12, с. 271], з українських земель Авс-

тро-Угорщини [3, с. 68; 25, с. 10]. Селянин з 

Володимирської губ. М. Є. Ніколаєв, який 

побував у печерах близько 1881 р., отримав 

дозвіл подивитись на відкриті мощі й згодом 

(не менше ніж через 12 років) занотував свої 

враження так: «Отперев раку одного из уго-

дников, монах помолился и стал поднимать 

одну за другою пелены, и, когда он поднял 

последнюю, я вдруг окаменел…» [27, с. 1036]. 

Тобто богомолець попри сильну емоційну 

напругу в очікуванні побачити тіло угодника, 

звернув увагу ще й на «пелены». 1893 р. зло-

вмисник намагався роздягнути мощі св. препод. 

Миколи Святоші, князя Чернігівського, у 

Ближніх печерах [74], тож існував також 

(хоча й не зовсім здоровий) інтерес до того, 

що приховано в гробницях під шарами тка-

нини. Виданий 1910 р. в Петербурзі довідник 

«Православные русские обители» містить 

таку деталь: «поклонники въ настоящее вре-

мя въ Ближнихъ и Дальнихъ пещерахъ при-

кладываются уже къ облаченному и покры-

тому тђлу святого» [30, с. 581], хоча загалом 

виклад у ньому максимально стислий. Те, що 

тіла святих сповиті в «całuny» (савани), від-

значив і укладач польськомовного путівника 

по Києву В. Цеховськи [82, s. 273]. Таким 

чином, потребує дослідження роль одягу й 

покровів для таких численних святинь у со-

ціальних взаємодіях усередині обителі. Розк-

риття теми на мікроісторичному рівні може 

розширити загальні знання як про релігій-

ність, так і про комунікативну активність 
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православних монахів кінця XVIII – перших 

десятиліть ХХ ст. 

Переоблачення угодників Печерських до-

сить докладно розглядали радянські автори. 

Н.В. Гепенер у праці, виданій 1930 р., описа-

ла приміщення, де просушували мощі, їхні 

одяг і покрови, а також саме переоблачення, 

зазначивши, що востаннє його проводили 

1928 р. [4, с. 52-56]. Різні дії з тілами печер-

ських угодників у розвідці оцінено як спря-

мовані на обман богомольців. Втім, оскільки 

Н.В. Гепенер (Лінка) працювала у Всеукра-

їнському музейному містечку, причому якраз 

при печерах [2], описова частина розвідки, 

фактично, має джерельне значення. Ю.В. Олан-

дер у статті для журналу «Безвірник» 1935 р. 

побіжно згадав про сушарні для мощей і їх 

перевдягання [28, с. 39]. Перелік тканин при 

тілах угодників навів і В.В. Гінзбург, котрий 

розкривав мощі з Ближніх і Дальніх печер 

1939 р. [5, с. 111], також підсумовуючи зна-

чення цих покривів як частини «сознатель-

ного обмана» [5, с. 116] вірян. І.М. Скуленко 

в роботі «Мощі і мироточиві голови Києво-

Печерської лаври» та Н.А. Багрій у розділі 

«Києво-Печерська лавра на службі експлуа-

таторів» з колективної праці «Колишня Киє-

во-Печерська лавра на службі експлуатато-

рів», як і вже названі автори, в характерис-

тиці мощевих облачень та поведінки братії з 

ними обмежилися тільки реліквіями з печер, 

не згадуючи про збережені в Успенському 

соборі [1; 36]. М.З. Петренко відзначив еле-

менти вбрання для святих (знову ж, саме з 

печер), зокрема 42 пари рукавиць, серед різ-

номанітних пожертв на користь Лаври [29, 

с. 21]. Загалом дух згаданих робіт, присвяче-

них лаврським печерам і обителі загалом, 

цілком відповідає завданням радянської ан-

тирелігійної пропаганди. Т. Лучук звернула 

увагу на запрошення представників Полоць-

кої та Вітебської єпархії долучитися до пере-

облачення св. препод. Євфросинії Полоцької 

з нагоди перенесення тіла святої на батьків-

щину [22, с. 79]. Проблему переоблачення в 

контексті соціальної комунікації навколо ла-

врських святинь порушила А.А. Кізлова [19]. 

Втім, роботи, цілковито присвяченої саме 

окресленій у цій статті темі, бракує. 

Отже, мета нашої роботи – визначити 

особливості взаємодії насельників Києво-

Печерської лаври між собою та зі сторонніми 

щодо заміни одягу й покровів на мощах свя-

тих у Ближніх та Дальніх печерах, а також в 

Успенському соборі. Шапочка св. препод. 

Іоанна Багатостраждального стала окремим 

об’єктом дослідження [20], тому в цій статті 

розглядатися не буде. 

Перш за все, потребує аналізу переобла-

чення мощей у Ближніх та Дальніх печерах, 

яке востаннє до передання печер Всеукраїн-

ському музейному містечку відбулося 1928 р. 

[4, с. 53]. Спогади Н.В. Лінки (Гепенер) міс-

тять вказівку на те, що труни виносили в 

літню спеку на горище у вежі над Дальніми 

печерами (з обох печер), тоді ж і замінювали 

мощевий одяг [2]. Митрополит Київський 

Серапіон іще 17 серпня 1805 р. занотував у 

щоденнику, що відвідував «теремъ на верху 

само(м) той горы стоящей в которомъ при 

случађ сырости просушиваю(т) гробы пре-

подобныхъ» [16, арк. 106]. Він же 15 липня 

1819 р. описав, як оглядав мощі, котрі саме 

пересушували. Чи перевдягали при цьому 

святих, ні першого, ані другого разу владика 

не зазначив. Втім, є справа 1823 р., в якій 

уточнюється, що з 1816 р. сім років не було 

проблем із тим, щоб чинити «…по заведен-

ному порядку къ пересмотру и переодђянію 

въ лђтнее время святыхъ мощей» [78, арк.  

2 зв.]. В одному з описів лаврського архіву 

зафіксовано справу № 1050 від 14 липня 1798 р. 

«О покупкђ для исправлђнія св. угодникамъ на 

Дальнихъ пещерахъ сподняго одђянія штофу 

или другой прочной матеріи». Сама справа, 

на жаль, вибула [64, арк. 290], однак те, що 

проблему саме зі спіднім одягом виявили 

зазначеного дня, свідчить на користь того, 

що детальний огляд і переоблачення реліквій 

усе-таки суміщали з їх літнім пересушуван-

ням уже в кінці XVIII ст. 

Втім, є також вказівка першої половини 

1860-х рр. на те, що мощі переоблачали кож-

ного Страсного четверга в спеціальному 

приміщенні над Ближніми печерами  [17,  

с. 52]. І. Никодимов, котрий у 1919-1923 рр. 

проживав у Лаврі як її юрисконсульт [32], 

відзначив, що «пелены» оновлювали в де-

рев’яних галереях між печерами й верхньою 

Лаврою на всіх мощах водночас: «Раз в году, 

именно, в первую неделю Великого поста» [26]. 

Ймовірно, ключ до розуміння того, як 

співвідносяться повідомлення про літнє й 

великопісне переоблачення міститься саме в 
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спогадах і науковій розвідці Н.В. Лінки (Ге-

пенер), котра підкреслила, що в Страсний 

четвер, як і напередодні свят (загалом «що  

2-3 тижні»), на всіх мощах міняли покрови й 

покровці [4, с. 56]. Спогади містять вказівку 

на те, що труни з тілами переносили до су-

шарні по 2-3 за раз [2]. У праці «Печери Ки-

ївської лаври» написано про 4 тіла щоразу [4, 

с. 53], можливо, в підсумку для обох печер. 

Якщо взяти до уваги, що дослідниця описала 

переооблачення «зі слів учасників» [4, с. 54] 

і припустити, що, попри напружені стосунки 

з братією та навіть погрози їй розправою з 

боку деяких монахів [2], усе-таки отримала 

достовірну інформацію, то виходить, що всі 

тіла водночас виносили з печер під час Ве-

ликого посту), однак тоді лише швидко роз-

кладали по домовинах доцільні для відповід-

ної нагоди верхні покрови. А ось улітку мо-

щі почергово повністю переоблачали. 

З розбіжностей між висвітленням традиції 

в різних джерелах випливають тісно пов’язані 

питання: кого долучали до її практикування 

й наскільки Лавра розкривала деталі процесу 

та підготовки до нього перед сторонніми. 

Відзначимо, що традиція щороку переобла-

чати мощі в Страсний четвер згадується в 

довідковому виданні середини ХІХ ст. [17, 

с. 119], тож сама її наявність (принаймні що-

до верхніх покровів) не була таємницею. 

Ю.В. Оландер зазначив про повне переоб-

лачення мощей: «Цю операцію потай проро-

бляв спеціальний штат манахів кількістю 

невеликий» [28, с. 39]. Н.А. Багрій про той 

самий звичай вказав: «Лише кілька особливо 

довірених осіб з братії знали про це» [1, 

с. 29]. Н.В. Лінка (Гепенер) уточнила, що в 

переоблаченні мощей та в просушуванні їх-

нього одягу брало участь 8 монахів, а суша-

рню, на думку дослідниці, спеціально спрое-

ктували так, щоб туди не зазирнуло «жодне 

людське око» [4, с. 53]. Всі названі автори 

надавали описуваній процедурі підкреслено 

негативного відтінку, адже вважали надання 

подоби цілісного тіла не повністю збереже-

ним останкам спрямованими суто на обман 

довірливих «народних мас». До того ж за 

часів радянської влади братія Лаври мала 

справді вагомі підстави приховувати свої 

неоднозначні для сторонніх дії. На жаль, 

бракує джерел, які містять інформацію про 

те, чи помічали богомольці, котрих саме влі-

тку приходило найбільше [81, с. 261], відсу-

тність водночас по 2-3 труни у Ближніх і 

Дальніх печерах. Тому можна лише дуже 

обережно припустити: для цілковитого при-

ховування від вірян того, що з тілами шано-

ваних угодників можуть щось робити поза 

підземеллями, доцільніше було б лишати 

домовини на місці й прикривати їх віком 

(буцімто випадково). Значну трудомісткість 

заміни мощевих трун [18] можна вважати 

аргументом на користь того, що потреба їх 

просушити (щоб довше прослужили) важила 

для обителі більше, ніж страх перед тим, що 

хтось дізнається, куди й навіщо віднесли 

котрусь із домовин. Тим паче, що своєрідну 

ощадливість Лаври у витратах речей, пов’язаних 

зі святинями, можна простежити на числен-

них прикладах. Зокрема, окресленої в статті 

теми стосуються випадки, коли тканину мо-

щевих покривал, які виявились незручними 

або зносилися, використовували для інших 

цілей. Так, 1789 р. покривало використали 

«для подчинки ризницы» [75, арк. 13]. 1826 р. 

чотири мощеві покривала, які виявились не-

зручними, перешили на ризи та стихарі [68]. 

Між 1833 і 1837 рр. покривало на мощі з Ус-

пенського собору перешили на лиштви до 

стихаря [40, арк. 1 зв.]. 1886 р. із залишків 

старого покривала на мощі з Успенського 

собору зробили дві єпитрахилі [44, арк. 73], 

того самого року перешили на дияконський 

стихар незручне покривало з Дальніх печер 

[69, арк. 635]. Усі ці випадки потребують 

окремого розгляду в контексті взаємодії між 

живою та мертвою й канонізованою братією 

Лаври. 

Протягом 1818-1822 рр. у Ближніх пече-

рах «за крайней вђтхостью» вилучили з обігу 

й ухвалили роздати «просящимъ богомоль-

цамъ въ благословђніе маленькими кусочка-

ми» 42 покривала [77, арк. 35-36], тоді ж  

у Дальніх печерах для цього використали  

5 старих покровів [77, арк. 41 зв.]. Отже, на-

віть найменш придатні для використання за 

призначенням тканини, котрі побували при 

мощах святих, намагалися застосувати з ко-

ристю. До того ж завдяки подрібненню ста-

рих покровів їх вдавалося розповсюдити се-

ред великої кількості богомольців, що сприя-

ло тіснішому контакту останніх зі святинями. 

Вирізняється докладністю повідомлення 

В. Птіцина, опубліковане 18 жовтня 1909 р. в 
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«Полоцьких єпархіальних відомостях». До-

писувач, характеризуючи гробницю св. пре-

под. Євфросинії Полоцької наголосив, що 

угодниця покоїться під червоним шовковим 

покривалом у чорній схимі «въ обтяжку», 

червоних оксамитових черевиках, вишитих 

золотом, а лик накрито роззолоченою парчею 

[37, с. 818]. У протоколі розкриття мощей  

св. препод. Євфросинії Полоцької 13 травня 

1922 р. зазначено, що під схимою (виготов-

леною 1910 р.) знайшли мантію, потім – шо-

вковий «ваточник», з-під якого видно руки у 

ватяних рукавицях та ноги в шовкових чере-

виках, під одягом був шовковий «хитон», 

голову було загорнуто: «сначала ватный че-

хол розово-полосатого шелка, затем парчо-

вый колпак и красно-шелковый чехол» [31, 

с. 37]. Враховуючи, що на час розкриття 

преподобна залишалась у тому стані, в якому 

її передали з Лаври (після згадуваного пере-

облачення у грудні 1909 р.), помітно, що в 

повідомленні В. Птіцина наведено значно 

менше складових мощевого вбрання. Отже, 

постає потреба докладніше оцінити обізнаність 

сторонніх у тому, які етапи проходили мощі, 

перш ніж постати перед очима всіх охочих. 

21 травня 1875 р. Микола, Федір та Раїса 

Адамови з м. Лівни надіслали ієросхимона-

хові Вассіану листа й посилку, якими відгук-

нулися на пропозицію надати на Ближні й 

Дальні печери 650 арш. чорного й 50 арш. 

блакитного атласу на одяг для мощей святих. 

Резолюція Духовного собору з цього приво-

ду містить вказівку, що «жертвователи же-

лаютъ, чтобы мантіи на св. преподобныхъ 

были пошиты и возложены въ періодъ 

нынђшняго ихъ переодђванія» [69, арк. 158-

159]. Втім, у цьому разі жертводавці (при-

наймні Михайло, котрий особисто спілкува-

вся з о. Вассіаном) були досить близько зна-

йомі зі згаданим ієросхимонахом. Це видно 

як із листа, так і з резолюції, яка не випливає 

прямо з його тексту. Побажання щодо часу, 

до якого мають бути готові мантії, в листі 

немає [69, арк. 158-158 зв.]. Ймовірно, Ми-

хайло висловив його усно під час відвіду-

вання Лаври. Відповідно, Адамови могли 

знати про внутрішнє життя обителі більше за 

пересічних її відвідувачів. 

Щоб отримати більш повну картину, 

спробуємо простежити джерела надходжен-

ня до Лаври різних предметів одягу для уго-

дників Печерських. На цьому етапі не розг-

лядаємо покрови, оскільки їх наявність та 

мінливість апріорі не могли бути для когось 

таємницею. Більше того, заміну покривала 

на мощі 21 червня 1827 р. в Успенському 

соборі докладно описав митрополит Київсь-

кий Євгеній. Покров надійшов для св. рівно-

ап. Володимира від імператора (Миколи І) й 

був урочисто покладений на гробницю з гла-

вою святого в день народження володаря,  

25 червня, перед літургією й молебнем угод-

никові: «Покровъ положенъ былъ подъ пеле-

ною на уготованномъ столђ предъ Святыми 

Мощами» [14, с. 330], потім митрополит об-

лачився, прочитав часи, відкрив покров й 

після короткої промови до св. рівноап. Воло-

димира «окропивъ Покровъ Св. водою, по-

ложилъ на Св. Мощи съ лобызаніемъ оныхъ» 

[14, с. 330]. У промові митрополит звертався 

до святого Володимира ще і як до володаря 

держави, зокрема з побажанням: «Да красу-

ются отнынђ Св. Мощи твои удђломъ Пор-

фиры, благочестно жертвуемой тебђ отъ 

наслђдника твоей Порфиры» [33, с. 331]. 

Тож заміна мощевого покрову могла стати 

публічною процедурою. 

Дослідження ускладнюється тим, що те, 

які саме предмети безпосередньо перебували 

при самих мощах на час укладання майнових 

описів Лаври, відстежити неможливо. Стосу-

ється це не тільки виробів із тканини, винят-

ком є тільки згадка в майновому описі 1778 р. 

про срібний визолочений наперсний хрест  

із ланцюжком «на святомъ Михаилђ» [45, 

арк. 157]. Більше того, в реєстрі речей, які 

вибули протягом 1823-1827 рр., є примітки 

на зразок: «употреблены подъ головы свя-

тымъ мощамъ» (подушки в Ближніх печерах) 

[42, арк. 38], «употреблены по назначенію на 

святыхъ» (парамани в Дальніх печерах) [42, 

арк. 46 зв.]. 1877 р. блюститель Дальніх пе-

чер ігумен Аркадій рапортував у Духовний 

собор, що дари для мощей від московської 

купчихи Ганешиної (по 32 покривала, пара-

мана та шапки) «наложены на угодниковъ» 

[69, арк. 239], імовірно, щоб потім не вноси-

ти ці речі в опис. У наявних джерелах немає 

й прямих уточнень, скільки разів те саме 

вбрання надягали на святих повторно. Тільки 

Н. В. Лінка (Гепенер) занотувала: «дехто з 

«святих» мав навіть по два комплекти одягу, 

що міняли під час сушіння» [4, с. 54]. Мож-
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ливо, вбрання та покрови вважалися після 

того, як уперше потрапили до трун, радше 

власністю самих угодників, а не об’єктом 

пильного контролю з боку лаврської адмініс-

трації. 1893 р. блюститель Ближніх печер 

архімандрит Сергій запропонував не вклю-

чати до нового опису церковних і ризничних 

речей облачення (на мощах святих, котре, 

швидше за все, збиралися докладно описати 

вперше, та богослужбове) з печер, бо там 

воно занадто швидко псується, особливо, 

якщо пошите з тонкої легкої тканини. Духо-

вний собор ухвалив прийняти цю пропози-

цію [71, арк. 97-98]. Втім, до описування 

пожертв з тканини в печерах і до, і після того 

підходили диференційовано. Так, 1888 р. (за 

блюстителя Дальніх печер ігумена Артемія) 

90 нових плисових покровів на мощі, ще на-

віть не дошитих, занесли до реєстру прибу-

лих речей з приміткою: «какъ подлежащіе 

скорой порчђ не будутъ внесены въ опись» 

[69, арк. 691]. 1897 р. 32 сорочки для святих 

Дальніх печер від ігумені Валентини, а та-

кож 32 мощеві мантії від неї ж відзначили в 

такому реєстрі: «которыи и въ опись будутъ 

внесены» [71, арк. 456 зв.]. У Ближніх пече-

рах ієромонах Стефан, котрий приймав пос-

лух блюстителя від попередника, 10 серпня 

1899 р. доповів Духовному собору, що до 

майнового опису виявилися не записаними 

269 різних покровів на мощі, в результаті 

було ухвалено резолюцію внести всі ці пок-

рови в додатковий опис [71, арк. 69-70]. От-

же, несприятливі умови зберігання, особливо 

в Дальніх печерах, додавали байдужості під 

час реєстрації мощевих речей із тканини. 

За описами 1920-х – 1930-х рр. можна 

скласти такий перелік речей, типовий для 

святих у Ближніх і Дальніх печерах (наводи-

мо речі в послідовності, в якій їх надягали на 

мощі): шовкова сорочка (з розрізом на боці); 

рукавички; черевики; шапка; ватник з капю-

шоном, обмотаний шовковими стрічками; 

шапка; мантія, також перев’язана стрічками; 

параман [2; 4, с. 54-55]. В. В. Гінзбург уточ-

нив, що єпископи мають облачення відпові-

дне до сану [5, с. 111]. О. Крилов у щоден-

нику зазначив, щодо поховання св. препод. 

Іоанна Багатостраждального, вкопаного в 

землю: «глава и часть тела его обвиты пеле-

ною» [9]. Є дані від 1824 р., що в св. препод. 

Іоанна Багатостраждального теж була «ман-

тійка» [67, арк. 2]. Кисть у рукавичці (одна 

чи обидві) могла як виглядати назовні крізь 

верхні шари одягу [4, с. 55; 54-57; 62], так і 

ховатися під ними [53; 61]. До першої групи 

належать мощі св. препод. Спиридона Прос-

форника [56], до другої – св. препод. Іллі 

Муромця [58], про які митрополит Київський 

Серапіон відзначив 21 листопада 1806 р.: 

«прикладывался ко всем мощамъ, примђча-

тельна рука правая у препод. Спиридона 

Просвирника, ко опровеженію раскольниче-

скаго креста, а у Ильи Муромцева напро-

тивъ» [16, арк. 147 зв.]. Отже, якщо на поча-

тку ХІХ ст. руки обох згаданих угодників 

було видно однаково, то вбрання преподоб-

них Печерських еволюціонувало. 

Серед пожертвуваних у різні роки до мо-

щей свв. преподобних Печерських предметів 

(особи жертводавців потребують окремого 

дослідження) вдалося простежити подушки 

(або наволочки), рукавиці (як у парі, так і по 

одній) й «напіврукавиці», черевики, шапки 

(не тільки для св. препод. Іоанна Багато-

страждального), мантії, парамани, пояс [66, 

арк. 148, 153, 178-178 зв., 195, 197-197 зв., 

242-242 зв., 275 зв., 292, 296-297; 67, арк. 16; 

69, арк. 2, 76, 95, 96, 239, 358 зв., 545, 577, 

614, 623; 70, арк. 4 зв., 91 зв., 114, 150, 176-

179, 236, 239, 289; 71, арк. 5, 27 зв., 140, 159, 

173, 252, 374 зв., 395, 456 зв., 474, 497; 72, 

арк. 8, 52, 59, 142, 211 зв., 351, 354, 355]. Є 

згадки, які дають змогу виокремити «пеле-

ну», «полумантіи» та «одђяніе» для св. пре-

под. Іоанна Багатостраждального в окрему 

групу дарів [72, арк. 189, 308, 416]. Виділя-

ється одна рукавичка для св. свт. Михаїла 

(пожертва 1858 р.) [66, арк. 297], котра є не-

прямою вказівкою на те, що принаймні 

окремі елементи одягу змінювали й на мо-

щах в Успенському соборі. 
1837 р. дружину колезького радника Ма-

рфу Смоленкову з Астрахані благословили 
за щедрість до Лаври знятими з угодників 
трьома «вђтхими» шапочками та «самою 
вђтхою мантіею, хотя неполной» [66, арк. 197-
197 зв.]. 1881 р. харків’янку Варвару Ткачен-
кову, яка прислала до Лаври покров на мощі 
свв. препод. Феодора і Василія, благослови-
ли шапкою та черевиком цих угодників [69, 
арк. 364]. 1902 р. на прохання групи жертво-
давців «удостоить кусочкамъ матеріи съ не-
тлђнныхъ мощей святыхъ угодниковъ» [72, 
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арк. 351 зв.] Духовний собор постановив 
надіслати їхньому представнику П. Андреєву 
мощевих шапок та рукавиць [72, арк. 351 зв.], 
тож і за межі обителі виходили речі з перелі-
ку типових пожертв. А самі предмети з цього 
типового переліку, судячи за зображеннями 
гробниці св. препод. Євфросинії Полоцької 
[7; 13, с. 10], вкладаються в межі того, що 
можна було побачити, якщо підняти над мо-
щами тільки покров. 

1790 р. на Ближніх печерах «кошульки» 
на мощі пошили з парчі, пожертвуваної як 
матеріал [65, арк. 1-9]. У 1818-1822 рр. там 
само на сорочку св. препод. Ісаакія викорис-
тали старе покривало з гробниці св. препод. 
Миколи Святоші [77, арк. 36]. На Дальніх 
печерах 1798 р. для виготовлення на мощі 
«сподняго одђянія на мђсто обветшавшаго» 
тканину купували спеціально [76, арк. 1-6]. 
Там само в 1818-1822 рр. сорочки для святих 
перешили з 16 різнотипних старих покровів, 
при цьому додали частину пожертвуваної в 
сувої тафти [77, арк. 41 зв.]. 1897 р. ігуменя 
Валентина пожертвувала 32 сорочки з чер-
воного штофу для святих Дальніх печер [71, 
арк. 456 зв.]. Ця настоятелька Воскресенсько-
го монастиря в Санкт-Петербурзі ще 1891 р. 
взяла благословення в митрополита Київсь-
кого Платона, щоб у її обителі виготовили 
для угодників Печерських мощеві покрива-
ла, шапки й рукавиці [70, арк. 239]. Відпові-
дно, ні саму Валентину, ані її сестер, не мо-
жна вважати для Лаври повністю сторонні-
ми. Випадок з пожертвуванням двох колен-
корових сорочок для мощей від Марії Семе-
нової, котра не вказала своєї адреси (дар пе-
редали на Ближні печери) [69, арк. 465] за 
наявними джерелами інтерпретувати склад-
но. Адже крім імені та прізвища про жінку, 
яка прислала ці сорочки, нічого не відомо. 
Так само бракує даних про зв’язок з Лаврою 
групи жінок із Єлисаветградської губ., від 
котрих 1897 р. надійшло 12 пар панчіх для 
святих 12 братів-будівничих [71, арк. 388 зв.], 
а також Федосії Федорівни Велкової з Рибін-
ська, котра 1895 р. прислала панчохи двом 
святим [71, арк. 241]. Чи було це замовлення 
з боку обителі, чи просто довільна народна 
інтерпретація її потреб? Тим паче, панчохи 
не згадуються в інших джерелах про мощі з 
печер. Переважно ж спідній одяг для мощей 
виготовляли в межах якщо не самої Лаври, 
то принаймні в колі найбільш довірених осіб. 

У Фондах Національного Києво-Печерсь-

кого історико-культурного заповідника збе-

рігаються (хоча й у непридатному для на-

дання дослідникам) шість мощевих ватників. 

П’ять (один – з капюшоном) із них, як зазна-

чено на картках каталогу, фахівці датували 

кінцем ХІХ ст. [46], шостий – ХХ ст. [47]. 

Судячи з цього, а також із протоколу про 

розкриття мощей св. препод. Євфросинії По-

лоцької [31, с. 37], 1910, коли О. Кисілевська 

сприйняла побачене в печерах як: «крізь кві-

тчасте простирало виразно рисують ся кон-

тури кістяка» [3, с. 68], ватники вже були 

типовими в печерах. Втім, у майнових доку-

ментах Лаври (як серед описів пожертв, так і 

в переліках зробленого за кошти обителі) 

згадок про ватники знайти не вдалося, тож 

питання про точний час їх появи серед скла-

дових убрання для мощей залишається відк-

ритим. 

Щодо мощей із Успенського собору, то в 

річному реєстрі прибулих 1877 р. до Успен-

ського собору речей є перелік предметів об-

лачення св. свт. Михаїла: митра, напівомо-

фор, покров, подушка, воздух на обличчя, 

пара рукавиць і пара черевиків. Все це – дари 

Софії (за іншими джерелами – Ольги [34, 

арк. 1-2; 35, арк. 2]) Сергіївни Аксакової, як і 

нова коштовна рака, пожертвувана тоді ж 

[69, арк. 242-246 зв.]. Раку ця жінка намага-

лася передати через наглядача лаврського 

заїзду для прочан ігумена Агапіта, причому 

йому не назвалася. У Лаврі лише згодом 

встановили, хто вона [73, арк. 2, 8], отже, для 

обителі зміна раки св. свт. Михаїла не була 

запланованою. В рапорті о. Агапіта, як і в 

усій справі про пожертвування раки [73], а 

також у донесенні про це Синоду [34, арк. 1-2] 

не йдеться ні про які інші речі від пані Акса-

кової. Тож питання про те, чи узгоджувала 

жертводавець з Лаврою принаймні облачен-

ня, покров і подушку (й чи було їх викорис-

тано за призначенням), залишається відкри-

тим до можливого виявлення додаткових 

джерел. 

В червні 1915 р. подружжя почесних гро-

мадян із Москви Богомазових у листі до ми-

трополита Київського Флавіана висловило 

бажання оновити до запланованої канонізації 

Павла Тобольського облачення святителя. 

Тому жертводавці запитали, які речі для цього 

треба надати (і якого розміру) [63, арк. 6-6 зв.]. 
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Перша внутрішня лаврська записка з цього 

приводу мала такий вигляд: «срачица шел-

ковая бђлаго цвђта, чулки и сандаліи, шытыя 

по бархату, подризникъ, епитрахиль, палица, 

поясъ, поручи, сакосъ, омофоръ и митра» 

[63, арк. 7]. Друга: «срачица шелковая или 

атласная, (ватошная безрукавная одежда,  

а сверху ея) цвђтная мантія, подризникъ, 

епитрахиль, поясъ, палица, поручи, сакосъ, 

омофоръ и митра» [63, арк. 7]. Зрештою, до 

Богомазових надіслали перелік за першим 

варіантом з докладно зазначеними розмірами 

кожної речі та побажаннями щодо оздоблен-

ня [63, арк. 10-16]. Тож у Лаврі вирішили або 

взагалі не шити ватник (усе-таки умови збе-

рігання тіла Павла Тобольського відрізняли-

ся від печерних і за рівнем безпеки, і за мік-

рокліматом), або не повідомляти про потре-

бу в ньому стороннім, обмежуючись уточ-

ненням загалом відкритої інформації про 

архієрейське облачення. 

На фотографіях Павла Тобольського  

в домовині, зроблених у кінці ХІХ ст. та  

вже після передання Успенського собору  

до Всеукраїнського музейного містечка [9,  

с. 11, 14; 49], святитель у тому самому обла-

ченні. Канонізацію, заплановану на 1915 р., 

було скасовано [9, с. 16]. Можливо, тому дар 

подружжя Богомазових так і не використали. 

Важливо окреслити статус учасників пе-

реоблачення мощей із печер, оскільки цю 

справу в Лаврі вважали такою, що «по вели-

кой важности требуетъ бдительнаго и неот-

ступнаго за онымъ смотрђнія чрезъ немалое 

время» [78, арк. 2 зв.]. І. Никодимов, котрий 

не зупинявся на (не)прихованості тієї проце-

дури, яка відбувалась у Великий піст, уточ-

нив, що оглядали й переоблачали тіла угод-

ників: «екклесиарх Лавры совместно с поно-

марями» [26]. В разі потреби терміново ви-

готовити мощевий одяг організувати вироб-

ництво мав еклезіарх у своїй кравечні [69, 

арк. 159]. Можливо, він керував і більш пла-

новим пошиттям шапок і рукавиць [69, арк. 

520]. За виданням «Киевские пещеры и Кие-

во-Печерская лавра» (1864 р.), це робили 

обрані схимонахи [17, с. 52]. Більш ранній 

документ – «Дело об отказе Дальних пещер 

блюстителю об определении на оные пеще-

ры в пономари послушника Прокопа Башто-

ва…, 1825 г., 7 арк.» – містить рапорт блюс-

тителя Дальніх печер соборного ієромонаха 

Аарона від 7 травня 1823 р. щодо літнього 

(повного) переоблачення. Блюститель зазна-

чив, що в його відомстві бракує людей, а 

ризничий не зможе впоратися без допомоги, 

тож потрібен досвідчений послушник. Таким 

отець Аарон визнав Прокопія Баштового, 

адже той (іще за попереднього блюстителя) 

був «чрезъ сђмь лђтъ довольно пріобучив-

шийся и чрезъ все то время и самъ тђмъ за-

нимавшійся» [78, арк. 2-2 зв.]. Для цього 

пропонувалося викликати Прокопія з Кита-

ївської пасіки [78, арк. 3]. Показова резолю-

ція Духовного собору: «Переодђяніе и пере-

смотръ святыхъ мощей должно быть не пос-

лушниками, а по меншей мђрђ монашеству-

ющими чинимо, о чемъ дать Блюстителю 

оныхъ пещеръ приказаніе» [78, арк. 4 зв.]. Зі 

справи помітно, що участь послушника в 

переоблаченні печерних мощей не вважалася 

проблемою для адміністрації, можливо, не 

лише протягом попередніх семи років, а й 

узагалі, поки про це не заявили вголос на 

засіданні Духовного собору. 

Прокопій Баштовий (за походженням – 

державний поселянин з Таврійської губ. [80, 

арк. 3]) 1826 р. прийняв чернечий постриг 

під ім’ям Парфеній [79, арк. 121 зв.]. Прямих 

відомостей про те, чи брав він участь у пере-

облаченнях після того, бракує. Однак до 

1827 р. монах Парфеній за формулярним 

списком був паламарем на Дальніх печерах, 

як і з 1815 по 1823 рр. на час укладання спи-

ску (1827 р.), вже як паламар і провідник 

богомольців при Ближніх печерах, отримав 

характеристику «скроменъ, способенъ» [79, 

арк. 121 зв. – 122]. Тож явних перепон для 

участі Парфенія в переоблаченнях після його 

постригу не з’явилося. 

Коли Синод ухвалив перенести тіло св. 

препод. Євфросинії Полоцької з Дальніх пе-

чер до її рідного міста, намісник Лаври архі-

мандрит Амвросій 25 листопада 1909 р. на-

писав листа єпископу Полоцькому й Вітеб-

ському Серафимові, що між першим і 20-тим 

грудня заплановано перевдягнути мощі уго-

дниці, й запропонував владиці відрядити для 

участі в переоблаченні когось надійного. 

Таким представником став настоятель Вітеб-

ського кафедрального собору протоієрей  

А. Матюшенський. 14 грудня 1909 р. всі уча-

сники процедури: вже названі архімандрит і 

протоієрей, а також блюститель Дальніх пе-
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чер ігумен Леонтій і ризничий ієромонах 

Клавдій підписали відповідний акт [22, 

с. 79]. Під час розкриття мощей угодниці у 

складках її нижньої сорочки знайшли запис-

ку з рекомендаціями щодо зберігання тіла. 

Підпис на ній – «иер. Клавдий» – 1922 р. 

прочитали як «иерей» [38, с. 38]. Утім, за 

скороченням «ієр.» насправді постає ієромо-

нах Клавдій [22, с. 79]. Те, що саме ризничий 

сформулював таку своєрідну інструкцію, 

означає провідну роль того, хто виконував 

цей послух, у переоблаченні святинь на по-

чатку ХХ ст. 

Митрополит Київський, священноархіма-

ндрит Лаври Флавіан до них не долучився. Зі 

щоденника митрополита Серапіона помітно, 

що владика вперше зайшов подивитися на 

мощі, які саме просушували, тільки 1819 р., 

при цьому його основною метою було відіб-

рати часточки мощей [16, арк. 625 зв.], тобто 

через 15 років після того, як посів Київську 

кафедру й став священноархімандритом оби-

телі [16, арк. 2]. Відповідно, владика Флавіан 

міг уникнути переоблачення св. препод. Єв-

фросинії як через власну незгоду передати 

мощі угодниці до Полоцька [22, с. 74-81], так 

і тому, що вбрання на святих зазвичай змі-

нювали без участі його попередників. 

Щодо того, наскільки дбайливо переобла-

чали й покривали мощі, є відомості лише про 

печери, й до того ж – досить пізні. О. А. Іс-

бах, свідок співпідпорядкування печер Все-

українському музейному містечку й Лаврі, в 

нарисі, опублікованому 1929 р., охарактери-

зував покривала як замацані й брудні, дода-

ючи: «положены настолько небрежно, что во 

многих местах виднеются вата, камни, куски 

рогож – внутренняя сущность мощей» [15, 

с. 118]. О. А. Ісбах однозначно звинуватив у 

недбалості монахів, хоча сам і написав: 

«Правда, когда один ретивый красноармеец 

пытается тут же сорвать покрывало, монах-

служитель с ужасом отталкивает его» [15,  

с. 118]. Н. В. Лінка (Гепенер) також згадува-

ла, що «отважные красноармейцы часто 

сбрасывали с гробов покрова, желая посмот-

реть на мощи» [2]. Домовини під час пере-

дання під контроль Всеукраїнського музей-

ного містечка було опечатано в такому стані, 

в якому вони були на той момент [1, с. 25; 2]. 

На фото, зроблених уже після того, як пече-

ри відібрали в монастиря, навіть під час роз-

криття мощей [50-55; 58-60], тіла прибрані 

досить охайно. Це при тому, що В. В. Гінз-

бург за результатами розкриття відзначив: «в 

Дальних пещерах все это проделано с гораз-

до меньшей тщательностью» [5, с. 111]. От-

же, навіть у кризових умовах, коли сама ці-

лісність мощей була під загрозою, відповіда-

льні за порядок у печерах представники Лав-

ри намагалися все-таки утримувати облачен-

ня угодників у достатньо гідному стані, поп-

равляти пошкодження. 

 

 
 

Мощі св. препод. Нестора Літописця, фото бл. 1930 р. [4, с. 55; 56]. 

 



З більш ранніх свідчень показова згадува-

на записка з-під сорочки св. препод. Євфро-

синії Полоцької. Наводимо її текст за публі-

кацією матеріалів розкриття мощей: «Ея ру-

башка без нужды от тела не отнимается, 

кроме когда потребуется отнятие частиц ее 

тела, только тогда развернуть ея. А для про-

сушки тела не нужно развертывать, так как 

воздух пройдет сквозь ея. Мы не дерзали 

никогда раскрывать святое тело препод<обной> 

матер<и> нашей Ефросинии, только тогда, 

когда свидетельствовали ея. Иер<ей> Клав-

дий» [38, с. 38]. Помітно, що в Лаврі дбали 

не тільки про те, щоб у міру свого розуміння 

зберігати мощі, наявні в обителі, а й про те, 

щоб передати досвід тим, кому передавали 

святиню. Також записка ставить під сумнів 

те, що 32 рекомендовані до внесення в май-

новий опис мощеві сорочки, котрі 1897 р. 

надіслала ігуменя Валентина [71, арк. 456 зв.], 

використали за бажанням жертводавця (адже 

мощей у відкритих гробницях Дальніх печер 

разом зі св. препод. Євфросинією налічува-

лось якраз 32 [23, с. 21-31]). Проте вона де-

якою мірою пояснює різницю в акуратності 

облачень у Ближніх і Дальніх печерах [5,  

с. 111], яку відзначив В. В. Гінзбург. Мож-

ливо, в Ближніх печерах аж до передання їх 

Всеукраїнському музейному містечку на мо-

щах змінювали всі шари одягу, а в Дальніх – 

лише частину. 

Відштовхуючись від уже згадуваного по-

відомлення Н. В. Лінки (Гепенер) [4, с. 56], 

розглянемо ритм заміни покровів на мощах і 

їх зв’язок зі святами. О. Бошняку 1815 р. по-

крови у трунах свв. препод. Печерських  

загалом запам’ятались як «небогатые» [11,  

с. 119], О. Кисілевській 1910 р. – як «старі, 

полинялі» [3, с. 68], О. Крилову 1914 р. – як 

прості [10]. Ймовірно, всі ці мандрівники 

застали покривала, категоризовані у внутрі-

шніх документах Лаври як «для всегдашняго 

употреблђнія» [41, арк. 45; 43, арк. 142 зв.]. 

О. фон Гун, котрий відвідав печери 11 жовтня 

1805 р. [8, с. 104] підкреслив, що св. Антоній 

(його, похованого під спудом [81, с. 277], ман-

дрівник з кимось переплутав) лежить у шов-

ковому вбранні, що труна св. Феофана була 

накрита багатим парчевим покровом на 

честь дня цього святого [8, с. 109, 110]. За 

юліанським календарем, пам’ять св. препод. 

Феофана Пісника випадає якраз на 11 жовтня 

[39], отже, принаймні на початку ХІХ ст. 

описана в О. фон Гуна традиція справді існувала. 

І. Долгорукий під час подорожі 1810 р., 

зауважив: «...праведники лежатъ въ ракахъ 

простыхъ, не пышныхъ, и прикрыты ризами 

бђднђйшими. При насъ одно только богатое 

покрывало видђли мы на гробђ Евфросиніи 

Полотской» [12, с. 271]. День св. препод. 

Євфросинії Полоцької випадає на 23 травня 

(за юліанським календарем) [13, с. 18]. Втім, 

І. Долгорукий потрапив до Лаври незадовго 

після 4 серпня [12, с. 247]. А ще одним із 

аргументів на користь перенесення тіла уго-

дниці до Полоцька було те, що її вшановува-

ли окремим празником тільки на батьківщи-

ні, тоді як у Лаврі – лише з собором святих 

Дальніх печер [35, арк. 71]. Тож виділити 

когось із угодників могли не тільки на честь 

його празника. 

Згадав І. Долгорукий і про парчеві покро-

ви, пожалувані від Катерини ІІ, котрі на час 

його подорожі показували в ризниці [12,  

с. 271]. А. Глаголєв, котрий спускався до 

печер відразу після Великодньої всенощної 

1823 р. [6, с. 101], засвідчив, що ці покрови 

тоді ще покладали на мощі [6, с. 103]. Відпо-

відно, Великдень вважали гідним приводом 

прикрасити святині імператорським даром. 

За свідченням одного з супутників Катерини ІІ 

в подорожі 1787 р. Ф. де Міранди про «мно-

жество гробниц и могил, покрытых дороги-

ми шелковыми тканями» [24, с. 89] можна 

припустити, що коштовні покрови добирали 

й тоді, коли готувалися зустрічати членів 

імператорської родини. 

В останній чверті ХІХ – на початку ХХ ст., 

коли жертводавці письмово висловлювали 

побажання щодо того, як у Лаврі мають ви-

користати їхні дари, привертають увагу про-

хання (судячи з резолюцій Духовного собору 

та приміток «исполнено» – виконані) покла-

сти покрови на мощі на Великдень, Різдво 

Христове, Стрітення Господнє та інші «дни 

высокоторжественныхъ праздниковъ» [69, арк. 544; 

70, арк. 163 зв., 245; 71, арк. 212 зв., 235, 301, 

369, 377, 394; 72, арк. 127, 297, 308]. Іноді 

дні, коли, на думку жертводавця, слід було 

скористатися покровом, не уточнювали . 

Втім, у супровідному листі до 6 покровів 

зазначено: «желательно, чтобы были бы на 

угодниковъ возложены въ семъ 1882 году» 

[69, арк. 441], а пані Завулонова з м. Радом 
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надіслала покривало для гробниці св. пре-

под. Іуліанії Гольшанської, яке «можно чис-

тить и опять применять хотя одинъ разъ въ 

готъ» [70, арк. 261]. Лаврський послушник 

Єпифаній Хоменський 1 травня 1902 р., коли 

передавав 84 покрови від покійної сестри 

Єлизавети Житіної – послушниці Тульського 

Успенського монастиря – окреслив її волю 

так: «чтобы тђ покровы ежегодно непремђнно 

бы возлагались» [72, арк. 262 зв.]. 1873 р. 

Наталія Щеглова просила, аби її дари лежали 

при мощах, поки зносяться [69, арк. 41]. Ра-

ніше (як от із двома «пеленами» на мощі свв. 

препод. Феодора та Василія 1891 р.) вказівка 

«для праздниковъ» також протиставлялася 

визначенню «постоянная» [70, арк. 307]. Мож-

ливо, Єпифаній мав на увазі під «непремђнно» 

буденне використання подібного зразка. 

2 лютого 1897 р. дворянка Софія Петрівна 

Муромцева з с. Барятин Рязанської губ. наді-

слала на мощі св. препод. Євфросинії Поло-

цької покров з побажанням, «чтобы эту пе-

лену никогда не снимали, но чтобы она на-

всегда осталась на святыхъ мощахъ» [71, 

арк. 371]. Покров цей за описом у резолюції 

Духовного собору був: «краснаго бархата, 

шитый золотомъ и разноцвђтными камнями» 

[71, арк. 371 зв.]. У Фондах НКПІКЗ зберіг-

ся, як зазначено на картці, «Покров красного 

бархата, шитый золотными нитками, битью 

и блестками, прямоугольной формы, ХІХ ст., 

68 × 130 см». Після огляду самого виробу 

виявилося, що на ньому до того ж вишито 

золотими нитками напис: «Святая преподоб-

ная Евфросинья моли Бога за грешную Со-

фию» [48]. На нашу думку, є підстави зроби-

ти висновок: «грішна Софія» – це С. П. Му-

ромцева. 

В резолюції Духовного собору є рекомен-

дація разом з вказівкою «для употребленія» 

внести покров до церковного опису Дальніх 

печер [71, арк. 371 зв.], а згадуваний 

В. Птіцин 1909 р. описав червоне, але шов-

кове покривало на мощах угодниці й не зга-

дав про те, що воно багато розшите (на деко-

рі інших речей він зупинився досить доклад-

но) [37, с. 818]. Щодо самого покрову то, 

попри несприятливі умови в Дальніх печерах 

(від пожертвування до перенесення мощей 

святої в Полоцьк минуло 13 років), він до-

сить добре збережений. Хоча три з чотирьох 

живописних ликів херувимів по кутках втра-

чені, дрібні деталі вишивки не пошкоджені, а 

на вишитому хресті немає явних протертих 

місць [48], хоча віряни цілували якраз хрести 

на покровах [3, с. 68]. Водночас за фото од-

нієї з шапок св. препод. Іоанна Багатостраж-

дального можна визначити, куди саме найча-

стіше прикладалися богомольці [20, с. 11]. 

Коментар «могутъ употребляться покрывала 

сіи для особыхъ случаевъ» [69, арк. 635] су-

проводжує в реєстрі прибулих (за 1886 р.) 

речей Дальніх печер значно простіші покро-

ви (яких, щоправда, 32) [69, арк. 635]. Вра-

ховуючи ці обставини, можна припустити, 

що покров від С. П. Муромцевої справді на-

магалися зберегти якнайдовше, однак для 

цього якщо й застосовували за призначен-

ням, то далеко не щодня. Окрім того, цей 

покров не віддали разом з мощами св. пре-

под. Євфросинії до Полоцька, як це мало 

бути у випадку повного слідування волі жер-

тводавця. 

Про покров, який 1883 р. надіслала Юлія 

Бурштейн, збереглася тільки резолюція Ду-

ховного собору «возложить на святыя мощи 

младенца отъ Ирода убіеннаго на короткое 

время, а затђмъ передать о. эклесіарху для 

укладыванія на аналогій» [69, арк. 446 зв.]. 

Імовірно, покладання за призначенням зо-

всім ненадовго – це проміжна стадія існу-

вання й інших незручних мощевих покровів. 

Московський купець Володимир Власо-

вич Щенков, котрий пожертвував не лише 

раку для глави св. рівноап. Володимира, а й 

покрови на цю раку, в листі від 3 березня 

1893 р. пояснював, що хрещатий парчевий 

покров – парадний, синій із тафти – повсяк-

денний, а два маленькі мають лежати на са-

мій главі [71, арк. 77]. Той самий В. Щенков, 

подаючи покрови (великий – на раку й малий – 

всередину раки) для глави св. рівноап. Воло-

димира, 5 липня 1901 р. надіслав до Лаври 

листа з проханням використати ці покрови в 

день названого угодника – 15 липня, що і 

зробили [72, арк. 262 зв.]. Отже, в Успенсь-

кому соборі на заміну покровів впливали 

чинники, подібні до тих, що в печерах. 

Отже, можна зробити такі висновки. Те, 

що не тільки верхні покрови, а й одяг свв. 

угодників Печерських змінюють, Лавра в 

суворій таємниці не тримала. Таким чином, 

малу кількість одночасно опоряджуваних у 

сушарні мощей можна пояснити прагненням 
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не стільки приховати сам факт переоблачен-

ня, скільки не порушити звичного для літа 

напруженого ритму відвідування печер і не 

викликати серед богомольців (особливо з 

найвіддаленіших місцевостей) невдоволення 

відсутністю на місці багатьох домовин. Для 

запобігання заторам у підземних коридорах, 

швидше за все, й покрови піднімали лише 

перед обраними відвідувачами. Основні за-

вдання, пов’язані з переоблаченням, вирішу-

вали на рівні безпосередньо відповідальних 

за це насельників: печерних паламарів та 

ризничих, у разі потреби – з залученням ек-

лезіарха. Духовний собор, а тим паче – на-

стоятель, митрополит Київський – долуча-

лись тільки в неординарних випадках та під 

час реєстрації нових предметів мощевого 

одягу чи списування старих. Саму процедуру 

не було докладно регламентовано й уніфіко-

вано для обох печер, тож Духовний собор 

ухвалював щодо неї не завжди послідовні 

рішення. Відповідно, для братії Києво-

Печерської лаври ця справа була важливою з 

погляду збереження святинь від природного 

псування та чиїхось лихих намірів, однак 

радше буденною. Деякої урочистості набу-

вало тільки одночасне перекладання верхніх 

покровів під час Великого посту, котре 

увійшло навіть в довідкові видання окресле-

ного періоду. Позачергово одяг чи взуття на 

мощах могли замінити з надходженням нової 

пожертви. Щодо покровів як у печерах, так і 

в Успенському соборі, то чітко простежуєть-

ся тенденція розділяти їх на святкові та бу-

денні, а також вибірковий підхід до реаліза-

ції побажань жертводавців щодо викорис-

тання поданих покровів. За потреби заміна 

мощевого покрову могла наповнитися не 

тільки релігійним, а й політичним змістом. 

Додаткового дослідження потребують такі 

проблеми: за яких умов відвідувачі печер 

могли розраховувати, що їм покажуть або 

словесно опишуть те, що є під верхніми пок-

ровами угодників; як узгоджувались пожерт-

вування різних предметів мощевого вбрання 

та покровів, а також, якою мірою насельники 

Лаври спрямовували доброчинницьку думку 

богомольців. 
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CHANGING OF WEARING APPAREL AND PALLS OF THE SAINTS’ HOLY RELICS 
IN COMMUNICATION INTER INHABITANTS OF KYIV DORMITION CAVES LAVRA 

(Late 18
th

 – the 1
st
 Decades of 20

th
 Ct.) 

 

The article investigates on microhistorical level the features of social communication in Kyiv Dormition Caves Lav-
ra, connected with changing of wearing Apparel and palls of the saints’ holy relics. The sacred objects in Near and Far 
caves as well as in Dormition cathedral are analysed. This theme is not especially probed in historiography and its 
evolving can broaden knowledge about spirituality and communicative activity of the Orthodox monks in late 18

th
 – the 

1
st
 decades of 20

th
 ct. 

Lavra did not suppress the changing of palls and other wearing apparel of the holy relics. Therefore, there were 
such reasons to put in order only a few Saints’ bodies together in drying room: 1) Lavra did not want to make breaks in 
regular prayers attendance into the Caves in summer; 2) the absence of numerous graves on their accustomed places 
could provoke outspoken displeasure of pilgrims. The probability is that the palls were picked up only for select visitors 
in order to avoid traffic congestion in the catacombs. The circle of responsible officials (Caves sextons and sacristan, 
sometimes ecclesiarch) tackled main objectives connected with re-enclothing. The Spiritual Council and the Superior 
(Kyivan Metropolitan) stepped in only in extraordinary cases and during the accounting recording or cancellation of 
the Saints’ wearing apparel and palls. These procedures were neither brought under regulation nor unitized for the 
both Caves. That’s why the Spiritual Council rendered the inconsecutive decisions about them. The relics re-enclothing 
was important for the brethren from a perspective of sanctuaries preservation but rather ordinary. Only simultaneous 
exchange of the palls during the Easter fast was ceremonial. This exchange is mentioned in printed matters of 19

th
 – 

early 20
th

 ct. The monks also could change clothes or footwear on the relics due to new donation. The palls were divid-
ed into festive and casual. The donators’ requests connected with the use of their palls were embodied selectively. As 
the need arose, the pall’s exchange could become not only religious but also political event. 

There are such problems for further investigations: 1) the reasons to give the visitors of Lavra an information about 
the naked Saints’ relics; 2) the agreement of the donations of wearing apparel and palls for the holy relics between the 
donators and Lavra; 3) the involvement of Lavra brethren into the charitable aspirations of prayers. 

Key words: holy relics, re-enclothing, wearing apparel for holy relics, pall, Kyiv Dormition Caves Lavra, late 18
th

 – 
the 1

st
 decades of 20

th
 ct., social communication, inhabitant of Lavra, stranger. 
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ІСТОРІЯ РОМАНІСТИКИ 
В НІМЕЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ (ХVІI – ХХІ ст.) 

 

 

Проаналізовано та охарактеризовано становлення та розвиток ро-
маністики в німецьких університетах (ХVІI – ХХІ ст.). Найпопулярніша 
спеціальність філологічного спрямування в німецьких університетах – 
романістика. Як зазначено у Новому універсальному лексиконі (Bertels-
mann): «Романістика – наука, про романські мови та літератури» [1,  
c. 809]. Романістика включає в себе такі наукові галузі, зокрема: арген-
тиністика, баскістика, бразилістика, бретоністика, галісістика, дал-
матиністика, іспаністика, італіністика, Кастилія, каталаністика, Ката-
лонські поля, каталанці, кельтистика, молдовістика, окситаністика, 
португістика, провансилістика, ретороманістика, романістика, романі – 
циганська румунська мова, румуністика, сардистика, франкістика. Вона 
вивчає особливості європейських мов та їх діалектів (італійська, іспан-
ська, португальська, французька), займається вивченням мов національ-
них меншин Європи (галісійська, каталанська, окситанська, ретороман-
ська, сардська мови). «Романські мови походять з вульгарної латини 
європейських мов; замовною близькістю їх членують на три групи: 1. За-
хіднороманські мови (іспанська, португальська, каталанська, прован-
сальська, французька, ретороманська); 2. Східнороманські мови (іта-
лійська, далматинська [мертва мова]), румунська; 3. Центральноро-
манські мови (сардська)» [1, c. 809]. Німецький філолог К. Ман вперше  
в 1863 р. використав термін «романська філологія». «Університет, 
вищий навчальний заклад, який в цілому сприяє розвитку науки завдяки 
дослідженню та навчанню. Відвідування університету передбачає наяв-
ність випускних іспитів у середній школі. Щонайменше через чотири роки 
по закінченню навчання складаються державні іспити. В залежності від 
різновиду іспиту присвоюються вчені ступені. Назва «університет» про-
слідковується в середньовічному понятті Universitas magistrorrum et 
scholarium («Організація викладачів та тих, хто навчається»), яка піз-
ніше тлумачилось як Universitas literarum («Цілісність наук»). На почат-
ку ХІІІ ст. університет у Парижі, який отримав привілеї від Папи Римсь-
кого став вихідним пунктом та взірцем для західних університетів.  
Саме там почали класифікувати вчені ступені (бакалавр, ліцензіат,  
магістр, доктор). Перший німецький університет засновано 1348 р. у 
Празі Карлом ІV» [1, c. 977]. 

Ключові слова: романістика, Німеччина, університет. 
 

 

Усвідомлення народом Німеччини своєї 

автентичності відбувалось у процесі збере-

ження власної культури, де мова виступала 

головним індикатором відображення націо-

нальної самосвідомості. Рушійні процеси, які 

відбувались у суспільстві протягом тривало-

го часу призвели до численних трансформа-
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цій суспільної думки, у тому числі у мовних 

питаннях. 
З розвитком рівня освіченості у середньо-

вічній Німеччині (ХIV ст.), суспільство по-
чало усвідомлювати важливість збереження 
власної самобутності. Люди прагнули здобу-
вати освіту, але все ускладнювалось тим, що 
освіта була доступна лише заможним про-
шаркам суспільства. Для бюргерства освіта 
носила індивідуальний характер. Кріпацтво 
треба було навчати, а для цього потрібна 
освіта. Так, при кірхах (нім. die Kirche) по-
чинали виникати університети, в яких навча-
вся бідний прошарок населення. Духівницт-
во закликало свою паству не лише дотриму-
ватись церковних канонів, а й навчатись. 
Таким чином, збіднілі люди здобували осві-
ту. Згодом дане явище почало носити масо-
вий характер. Освіта стає вагомим чинником 
консолідації нації. 

Уважного ставлення дослідників останнім 
часом вимагає питання реформування мовної 
освіти в університетах Німеччини, що обу-
мовлено процесом нормалізації німецької 
мови, оскільки воно не було обʼєктом спеці-
ального вивчення та чекає свого розвʼязання, 
тому наукова зацікавленість цією проблемою 
цілком обґрунтована. 

Передмовою успішної університетської  
мовної освіти є виважена державна політика, 
яка спрямована на передачу накопиченого 
досвіду від покоління до покоління та збе-
реження національної культури. 

Найпопулярніша спеціальність філологіч-
ного спрямування в німецьких університетах – 
романістика. «Romanistik, Wiss. von den ro-
man. Sprachen u. Literaturen» [37, с. 809]. Во-
на вивчає особливості європейських мов та 
їх діалектів (італійська, іспанська, порту-
гальська, французька), займається вивчен-
ням мов національних меншин Європи (галі-
сійська, каталанська, окситанська, реторо-
манська, сардська мови). «Romanische Spra-

chen, aus dem Vulgärlatein entstandene euro-
päische. Sprachen; aufgrund ihres Verwandt-
schaften in 3 Gruppen eingeteilt; 1. Westroma-

nisch (Span., Port., Katalan., Provencal., Frz., 
Rätorom.); 2. Ostromanisch (Ital., Dalmatin. 
[ausgestorben], Rumän.); 3. Zentralromanisch 

(Sardin)» [37, с. 809]. 

Як зазначає вчений А.А. Гируцкий: «Ро-

манская ветвь индоевропейской семьи язы-

ков представлена 12 живыми языкми, наи-

более известными среди которых являються 

итальянский, французский, испанский, пор-

тугальський, румынский и молдавський язык. 

К мёртвым романским языкам относится 

латынь и некоторые италийские говоры. 

Кельтская группа языков также немногочи-

сленна. Она включает в себя ирландский, 

шотландский, бретонский и валлийский язык, 

а также мертве языки – галльський и кор-

нуольский. … Ряд языков в генеалогической 

классификации стоит отдельно, вне семей, – 

японський, корейський, бакский и некоторые 

другие языки» [8, с. 260-262].
 

Duden тлумачить: «Romanistik, die; – 

(Wissenschaft von den romanischen Sprachen u. 

Literaturen; Wissenschaft vom römischen Recht)» 

[39, с. 860.]. Науковець, котрий займається 

дослідженням романської філології назива-

ється романіст. «Romanist, der; -en, en;  

Romanistin»[39, с. 809]. 

Мовознавець Григорьев В.П. підкреслює, 

що: «Создателем романистики* принято 

считать Фридриха Дица, который разде-

лил все известные к этому времени романс-

кие языки на две группы: а) восточные ро-

манские языки: итальянский и румынский,  

б) западные романские языки: французский, 

испанский и португальский, наряду со ста-

рофранцузским и старопровансальским. Тре-

тий том его книги «Грамматика романских 

языков», посвященный исследованию син-

таксиса, во многом сохранил свое значение 

и сегодня.* Сам термин «романская фило-

логия» был употреблен в первый раз в 1863 

г. немецким филологом К. Маном. Один из 

основоположников романской диалектоло-

гии, Градиадио Асколи ввел в лингвистиче-

ский обиход еще один романский язык – ре-

тороманский. … Галло-романская подгруппа 

включает два языка: французский и прован-

сальский. К итало-романской подгруппе от-

носятся итальянский, сардский и реторо-

манский. К восточно-романским языкам от-

носятся северодунайские языки: молдавский 

и румынский. Приведенная классификация 

исходит только из современного состояния 

языков и диалектов*. В различные истори-

ческие эпохи роль и место отдельных ее 

компонентов существенно менялась, о чем, в 

частности, свидетельствует и история 

испанского языка. * Классификацию на иных 

основаниях см., например: Широкова А.В. 
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Сравнительно-историческая фонетика ро-

манских языков (ареалы Галлии и Балкан).  

М. 1981. с. 84.» [9]. З-поміж дослідників ро-

манської філології варто зазначити: Бурсьє Е. 

[5],
 
Пиотровский Р.Г. [24]. 

Серед вчених, які займаються певною роман-

ською мовою є: іспанська мова – Григорьев В.П. 

[9],
 
Савова С.С. [26], Степанов Г.В. [28], 

Шишмарев В.Ф. [34]; італійська мова – Чер-

данцева Т.З. [31-32]; кельтські мови – Льюис Г., 

Педерсен Х. [13], Balls I. [35]; латина –  

Бучко Г.Є., Галаса О.І. [6],
 
Кравченко В.И. 

[12],
 
Козаржевский А.Ч. [11], Ничаюк С.П. 

[23],
 

Покровский М.М. [25], Хоміцька З.М. 

[29], Цимбалюк Ю.В. [30], Шабага И.Ю. [33]; 

португальська мова – Вольф Е.М. [7]; фран-

цузька мова – Балли Ш. [1-3], Браше О. [4],
 

Доза
 
А. [10],

 
Сергиевский М. [27]. 

Університетські періодичні видання, в  

яких висвітлено означену проблему та які 

присвячені, зокрема: каталаністиці – «Zeit-

schrift für Katalanistik» [46-47]
 
(університет 

ім. Й.В. Гете м. Франкфурт та університет 

ім. Вільгельма Гумбольдта м. Берлін); кель-

тистиці – «Bonner Beiträge zur Keltologie» 

[38] (Рейнський університет ім. Фрідріха  

Вільгельма м. Бонн),
 
«Zeitschrift für celti-

sche Philologie» [45]: (Рейнський університет 

ім. Фрідріха Вільгельма м. Бонн). 

Такі німецькі вчені присвятили наукові 

розвідки видатному німецькому романістові 

Ф. Діцу: Beck-Busse G., Zollna I. [36], 

Hitzeroth M. [42-44].
 
У «Frankfurter Rund-

schau» [40] та у «Gießener Anzeiger» [41] 

мова йдеться про Ф. Діца.
 

Завдання полягає у тому, щоб проаналізу-

вати та охарактеризувати становлення та 

розвиток романістики в німецьких універси-

тетах (ХVІI-ХХІ ст.), яку представлено наці-

ональними мовами, різноманітними діалек-

тами та мовами національних меншин. 

Так, у зимовому семестрі 1734-1735 рр. в 

університеті ім. Георга-Августа м. Гьоттін-

ген почали викладати романські мови, пере-

дусім італійську та французьку мови, і в не-

великому обсязі іспанську. З сер. ХІХ ст. 

романська філологія в університеті набуває 

статусу академічної дисципліни. Професорами 

у свій час були: А. Ружмон (A. Rougemont, 

1699-1751), І. фон С. дю Кльо (I. von C. du Clos, 

1708-1795), Ф.С. дʼАрто (F. S. dʼArtaud, 

1769-1837), Й.Ф. Сезар (J. F. Cesar, 1795-

1855), Т. Мюллер (Th. Müller, 1816-1881), 

А. Штіммінг (A. Stimming, 1846-1922), А. Хілька 

(A. Hilka, 1877-1939), В. Келлерманн  

(W. Kellermann, 1907-1980). 

Витоки романістики в університеті ім. Фрід-

ріха-Олександра м. Ерланген та м. Нюрнберг 

беруть свій початок ще з часів заснування 

університету (1743 р.). У той час романська 

філологія мала доволі специфічний характер, 

який полягав у тому, що в ХVІІІ ст. м. Ерла-

нген було гугенотським містом, тому особ-

ливе місце серед іноземних мов посідала 

французька мова. Завдяки франкофільці 

Вільгельміні фон Байройтській, дружині  

маркграфа Фрідріха ІІІ, до університету ак-

тивно запрошуються у якості викладачів но-

сії мови, і саме з того часу франкістика має 

давні традиції. Другою романською мовою, 

яку вивчали в навчальному закладі є італій-

ська мова. Популярність італійської повʼязана 

з т.зв. «італійським періодом» в історії не 

лише міста, а й університету. Лише згодом, 

романську філологію викладають не носії 

мов, а німецькі викладачі, найвідомішим 

серед яких був профеcор К.М. Вінтерлінг 

(Ch.M. Winterling, 1800-1884). Продовжува-

чами традицій романістики в університеті 

ім. Фрідріха-Олександра м. Ерланген та  

м. Нюрнберг були: Г. Варнхаген (H. Varn-

hagen, 1850–1924), Г. Шнееганс (H. Schnee-

gans, 1863–1914), Ю. Пірсон (J. Pirson, 

1870–1959), А. Хемель (A. Hämel, 1885–

1952), А. Юнкер (A. Junker, 1908–2004) та 

Г.А.І. Кюн (H.A.I. Kuen, 1899 – 1989). 

Романістика як спеціальність представле-

на в таких навчальних закладах Німеччини: 

 1823 р. – університет ім. Філліпа м. Мар-

бург, засновник романського семінару Ф. Діц 

(F. Diez, 1794 – 1876). 

 1827 р. – університет ім. Юстуса Лібіха 

м. Гіссен. 

 1830 р. – Рейнський університет ім. Фрі-

дріха Вільгельма м. Бонн. 

 1832 р. – університет м. Росток, протя-

гом 1832 – 1835 рр. професор В.А. Хубер 

(V.A. Huber, 1800 – 1869) викладав лекції 

латиною з історії Іспанії, проводив мовні 

занняття з іспанської, італійської та порту-

гальської мов. 

 1833 р. – університет ім. Мартіна Лю-
тера м. Галле та м. Віттенберг. 

http://www.ozon.ru/person/2230201/
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 1844 р. – університет ім. Еберхарда та 
Карла м. Тюбінген. 

 1853 р. – університет ім. Людвіга-
Максиміліана м. Мюнхен. 

 1874 р. – університет ім. Юліуса-Мак-
симіліана м. Вюрцбург, цього року створено 
інститут романської філології (Institut für 

Romanische Philologie), де професор Е. Малль 
(E. Mall, 1843 – 1892) одночасно викладав 
романську та англійську філологію, а 1892 – 
1893 рр. виникає семінар з романської та 
англійської філології (Seminar für romani-

sche und englische Philologie). 

 1875 р. – університет ім. Фрідріха-
Олександра м. Ерланген та м. Нюрнберг, 
засновано кафедру новітніх мов. 

 1876 р. – у Вестфальському університе-
ті ім. Вільгельма м. Мюнстер створено ро-
манський семінар як один з напрямів Коро-
лвської (Пруської) академії. Згодом 1905 р. 
відділення романської та англійської мов 
виокремились у романський та англійській 
семінари. Протягом зимового семестру 1876 – 
1877 рр. Г. Кьортінг (H. Körting) викладав 
романську філологію та протягом роботи в 
університеті упорядкував «Латино-романський 
словник» («Lateinisch-romanisches Wörter-

buch»). Також в цей період зʼявляється 
«Етимологічний словник романських мов» 
лінгвіста Ф. Діца (F. Diez, 1794 – 1876) 

(«Etymologisches Wörterbuch der romanischen 
Sprachen»). 

 1878 р. – у Рейнському університеті ім. 
Фрідріха Вільгельма м. Бонн засновано «Ко-
ролівський романський семінар» («Königli-
ches romanische Seminar»), який очолював 
австрійський романіст В. Фьорстер (W. Fo-
erster, 1844 – 1915). 

 1882 р. – університет ім. Альберта-
Людвіга м. Фрайбург. 

 1882 – 1883 рр. – університет ім. Геор-
га-Августа м. Гьоттінген, К. Фолльмьолле-
ром (K. Vollmöller, 1842 – 1911) засновано 
семінар новітніх мов (Seminar für neuere 
Sprachen). 

 1885 р. – університет ім. Фрідріха Шил-
лера м. Єна, створено романо-англійський 
семінар (Das Romanisch-Englische Seminar). 

 1911 р. – університет ім. Моріца Арнд-
та м. Грайфсвальд. 

 1924 р. – університет ім. Карла та Руп-
рехта м. Гейдельберг, засновано романський 
семінар (Romanisches Seminar). 

 1932 р. – університет м. Кельн, рома-

ніст Л. Шпітцер (L. Spitzer, 1887 – 1960) 

створює Португальсько-бразилійський інсти-

тут (Portugiesisch-Brasilianisches Institut). 

Отже, університетська освіта Німеччини 

пройшла складний шлях свого становлення 

та розвитку. У ході історичних подій (Рефо-

рмація та Контрреформація (1517 – 1618 рр.), 

Тридцятирічна війна (1618 – 1648 рр.), Вей-

марська республіка (1919 – 1933 рр.), період 

націонал-соціалізму (1933 – 1945 рр.), вини-

кнення та існування НДР та ФРН (1949 – 

1989 рр.), Обʼєднання Німеччини (з 3.10.1990 р.)), 

важливих змін у політичному, соціально-

економічному та культурному житті країни 

постало питання про модернізацію суспільс-

тва. Саме виклики часу обумовили підготов-

ку освічених людей, і, підготовка фахівців з 

вищою освітою перейшла в категорію масо-

ву. Разом з тим, освіта виконує важливу со-

ціальну місію, як вагомий чинник консоліда-

ції нації. 

Історико-філологічний аналіз універси-

тетської освіти Німеччини дозволив дійти 

висновку того, що означена проблема не бу-

ла обʼєктом спеціального вивчення у вітчиз-

няній історичній науці. 

Перспективи подальших досліджень: 

1. Варто зазначити, що деякі університе-

ти мають не одну дату заснування. Це пояс-

нюється тим, що університет перезасновува-

ли або реорганізовували, виходячи з тієї си-

туації, що складалась з закладом у конкрет-

ний історичний період. 

2. Складним для університетської освіти 

Німеччини був період націонал-соціалізму 

(1933 – 1945 рр.), під час якого університети 

перестали функціонувати як повноцінні на-

вчальні заклади, професорсько-викладацький 

склад зазнав утисків з боку диктаторського 

режиму, деякі спеціальності, дисципліни було 

заборонено або вилучено з навчального про-

цесу як ті, що не відповідали вимогам Тре-

тього Рейху. 

3. Дістали подальшого розвитку поло-

ження про сутність та особливості викорис-

тання досвіду реформування мовної освіти 

(зокрема, з романської філології) в універси-

тетах Німеччини до України. 

4. Основні положення та результати дос-

лідження можна використовувати: для порі-

вняльного вивчення мовної освіти як рідної 
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мови навчання у Німеччини та України під 

час навчання та вивчення як іноземної мови; 

під час читання лекцій з історії, історичної 

хронології, загального мовознавства, історії 

німецької літератури тощо. 

5. На основі проведеного дослідження 

процесу реформування мовної освіти в універ-

ситетах Німеччини з введенням до наукового 

обігу невідомих та маловідомих матеріалів. 

6. Нами обґрунтувано етапи розвитку 

університетської освіти Німеччини на основі 

наукових джерел та виявлено кількість даних 

навчальних закладів: XIV ст. – 3, XV ст. – 9, 

XVI ст. – 6, XVII ст. – 5, XVIII ст. – 7,  

XIX ст. – 11, XX ст. – 40, поч. ХХІ ст. – 6. 

7. Результати дослідження можуть слу-

гувати як теоретичною, так і практичною 

базою для подальшого дослідження мовної 

освіти в університетах України, а також мо-

жуть бути використані в процесі професійної 

історичної та філологічної підготовки студе-

нтів, магістрів та аспірантів за різними на-

прямами, під час викладання спецкурсів іс-

торичного та філологічного спрямування. 
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ROMANISCHE GESCHICHTE AN DEN DEUTSCHEN UNIVERSITÄTEN (ХVІI – ХХІ Jh.) 

 

In diesem Artikel analysiert man und charakterisiert man die Entstehung der Romanistik an den deutschen Universi-

täten (ХVІI – ХХІ Jh.). Die bekannteste sprachliche Spezialität an den deutschen Universitäten ist die Romanistik. «Ber-

telsmann. Das neue Universallexikon» betrachtet man «Romanistik, Wiss. von den roman. Sprachen u. Literaturen» [1, 

S. 809]. Die Romanistik besteht aus solche wissenschaftliche Bereiche, sowie: die Argentinistik, die Baskistik, die Bra-

silistik, die Bretonistik, die Dalmatinistik, die Frankistik, die Galisistik, die Italinistik, Kastilien, die Katalanistik, Kata-

lanen, Katalaunische Felder, die Keltistik, die Moldovistik, die Oksitanistik, die Portugistik, die Provansilistik, die 

Rätoromanistik, die Romanistik, Romani – zigeunerische rumänische Sprache, die Rumänistik, die Sardistik, die Spanis-

tik. Sie forscht die Besonderheiten der europäischen Sprachen und ihre Mundarten/Dialekte (Italienisch, Spanisch, 

Portugiesisch, Französich), sie forscht die Sprachen der nationalen Minderheiten von Europa (Galicisch, Katalanisch, 

Oxitanisch, Rätoromanisch, Sardisch). «Romanische Sprachen, aus dem Vulgärlatein entstandene europäische. Spra-

chen; aufgrund ihres Verwandtschaften in 3 Gruppen eingeteilt; 1. Westromanisch (Span., Port., Katalan., Provencal., 

Frz., Rätorom.); 2. Ostromanisch (Ital., Dalmatin. [ausgestorben], Rumän.); 3. Zentralromanisch (Sardin)» [1, S. 

809]. Der deutsche Philologe K. Mann benützt im ersten Mal den Begriff «romanische Philologie». Nach Das neue 

universal Lexikon: «Universität, Hochschule mit der Aufgabe, die Gesamtheit der Wissenschaft durch Forschung, 

Lehre und Studium zu pflegen und zu entwickeln. Der Besuch der Universität setzt das Abitur voraus. Die mindestens 4 

Jahre dauernden Studiengänge schließen mit Hochschulprüfungen oder dem Staatsexamen ab. Je nach Art der Prüfung 

verleiht die Universität akademische Grade. Die Bezeichnung Universität geht zurück auf den mittelalterlichen Begriff 

Universitas magistrorrum et scholarium («Körperschaft der Lehrenden und Lernenden»), der später in Universitas 

literarum («Gesamtheit der Wissenschaft») umgedeutet wurde. Die zu Beginn des 13. Jahrhunderts mit päpstlichem 

Privileg ausgestattete Universität zu Paris wurde Ausgangspunk und Muster für fast alle abendländische Universitäten. 

Von hier nahm auch die Abstufung der akademischen Grade (Bakkalaureus, Lizenziat, Magister, Doktor) ihren Aus-

gang. Die erste deutsche Universität wurde 1348 in Prag durch Karl IV. gegründet» [1, S. 977]. 

Entscheidende Wörter: die Argentinistik, die Baskistik, die Frankistik, die Italinistik, die Katalanistik, Katalanen, 

Katalaunische Felder, die Romanistik, die Spanistik, die Universität. 
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ОБРАЗ ВЛАДИ ТА УЯВЛЕННЯ ПРО 
«БЛАГА РЕВОЛЮЦІЇ» У СЕЛЯН ТА РОБІТНИКІВ 

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У 1918 році 
 

 

У статі досліджується ставлення селян та робітників до політики 
Центральної Влади та Гетьманату П. Скоропадського, рух опору та 
процес встановлення влади гетьмана в губерніях. Розглядається соціа-
льно-економічна політика Павла Скоропадського, основні суспільні сили, 
на які опиралась влада П. Скоропадського та реакція населення на неї. В 
роботі на прикладі анти гетьманських заворушень, що розгортаються з 
квітня по жовтень 1918 року наводяться факти для чіткого розуміння 
про ставлення населення до влади. При дослідженні використано прик-
лади протигетьманського руху з трьох різних губерній Полтавської,  
Подільської та Харківської. Вибір саме цих губерній зумовлений їх відда-
леним розташуванням один від одного, а це дало змогу порівняти погля-
ди на владу у громадян Лівобережної та Правобережної України. У 
статті зроблений висновок, що селяни та робітники Лівобережної та 
Правобережної України однаково негативно сприймали київську владу у 
квітні-жовтні 1918 року та однаково прагнули волі та безвладдя. 

Ключові слова: Визвольні змагання, революція, Гетьманат, селянст-
во, пролетаріат, екстремізм, анархія. 

 

 

Як правило історичні події в нашій пам’яті 

зв’язують з іменами певних історичних дія-

чів. Але звеличення видатних особистостей 

затьмарює і принижу роль народу в історії, 

що не може дати об’єктивної і цілісної оцін-

ки тому чи іншому періоду. У сфері соціаль-

но-політичній вирішальна роль пересічних 

селян та міщан, не кидається в очі так яскра-

во, як в області матеріального виробництва. 

Але вона явно виявляється в переломних 

пунктах історії, зокрема, в періоди соціаль-

них революцій. Оскільки мета нашої роботи – 

розкрити ставлення саме непривілейованої 

верстви суспільства України до політики 

Гетьмана Павла Скоропадського, тому ми 

звертатимемо увагу при дослідженні лише 

виключно на робітничу частину населення 

(селян та робітників). 

Визвольні змагання періоду Української 

революції (1917 по 1920 р.) свідчать, що 

український народ в ті роки не проявив здат-

ність, в більшій своїй мірі, брати активну 

участь у створенні власної держави. Під 

впливом економічної розрухи, довготривалої 

війни, морально-політичної депресії, сфор-

мувалась далеко не патріотична свідомість у 

мільйонів українців, в яких на першому місці 

стояло вирішення питань нагальних, побуто-

вих. Чого неможна сказати про інтелігенцію 

та військових. Саме на їхніх патріотичних 

поривах ми на початку ХХ ст. отримали вла-

сну державу, яка уперто доводила світу своє 

право на існування. 

Навесні 1918 року молода Українська 

держава перебувала в стані перманентної 

збройної боротьби та економічного хаосу. 

Очільники Української народної республіки 

не могли власноруч вивести державу із такої 

ситуації. Причин усунення від влади уряду 

УНР були системні управлінські та політичні 
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кризи, та вироком долі для Центральної ради 

стала криза економічна. Не спромігшись 

опанувати економічною ситуацією (чи хоча 

б якимось чином покращити її) українська 

соціалістична влада втратила лояльність ро-

бітництва (саме лояльність, а не підтримку, 

бо її практично не мала), залізничники (які 

на ті часи обслуговували важливу не лише з 

торгівельно-економічного боку галузь, а й з 

військово-стратегічного), що більш як чоти-

ри місяці не бачили зарплатні, протестними 

страйками паралізували країну. І, врешті, в 

підтримці Центральній Раді відмовили ті, 

кого вона вважала за свою соціальну базу, ті, 

кого українські соціалістичні вожді ототож-

нювали з безмірною губкою, що мала бути 

просякнута їхньою ідеологією, і що були для 

них взірцем народного українства – селяни. 

Село, кинуте бездіяльністю уряду УНР сам 

на сам на поталу хаосу та анархії, не проба-

чило Центральній Раді невирішеність земе-

льного питання. Безземельні селяни почали 

на власний розсуд «господарювати», а дрібні 

хлібороби самоорганізовуватись аби вижити, 

проте і ті, й інші вже не вважали Центральну 

Раду за свою влад. 

29 квітня 1918 року Центральну Раду було 

повалено. До влади прийшов гетьман П. Скоро-

падський. Гетьманат Павла Скоропадського 

є найбільш дискусійним періодом Українсь-

кої революції 1917-1920 рр. Найгостріші 

дискусії викликає проблема соціально – по-

літичної бази гетьманату – чи були в Україні 

суспільні сили зацікавлені в існуванні Украї-

нської Держави, чи вона була лише витвором 

військово-окупаційних німецько-австрійських 

кіл. Можна виокремити три верстви суспіль-

ства, які підтримували ідею гетьманату та 

одноосібної влади – це молода інтелігенція, 

великі поміщики та буржуазія, військові. 

Оскільки П. Скоропадський був нащадком 

гетьманського роду, що мало не лише вгаму-

вати тугу народу за сильним лідером та ідеа-

лізованим минулим Гетьманщини і задово-

льнити романтичні пориви частини молоді, а 

й підживити його особисті чесноти стати 

керівником не гіршим за славних предків. 

Його соціальний статус мав заспокоїти вели-

ких власників і буржуазію, бо він перебував 

при дворі флігель-ад’ютантом імператора. 

Як відомий бойовий генерал двох воєн (Ро-

сійсько-японської та Першої світової) він 

мав бути позитивно сприйнятий російським 

офіцерством, а як генерал-українізатор 34-го 

армійського корпусу – українськими стар-

шинами [1]. Отже соціальна база в гетьмана-

ту існувала і вона складалась виключно з 

нечисленної української інтелігенції, багатої 

суспільної верхівки та військових. Також, 

існувала потужна політична організація, яка 

підтримала переворот. Павла Петровича 

Скоропадського проголосили гетьманом Укра-

їни на Всеукраїнському хліборобному з’їзді. 

Тому основною політичною силою, завдяки 

якій П. Скоропадський прийшов до влади, 

був Союз земельних власників. По всіх 

Українських губерніях членів цієї партії на-

лічувалось близько 100-150 тис., соціальну 

основу якої налічували заможні селяни, а на 

чолі організації стояли переважно поміщики 

та великі землевласники. За національним 

складом в ній переважали росіяни [5, с. 62-63]. 

Та, зважаючи на вищенаведені факти, не 

можна відкидати тієї основної ролі, які відіг-

рали військово-окупаційні кола у встановле-

ні Гетьманату. Німецько-австрійські кола 

були особливо зацікавлені в зміні влади в 

Україні. Адже, Скоропадський, людина вій-

ськова, з бойовим досвідом, вселяв повагу в 

окупаційного командування та втілював на-

дії на припинення анархії в країні та початок 

відновлення нормального життя, що вело за 

собою виконання умов Брестського договору 

та налагодження продовольчих поставок. 

Про грандіозний вплив окупантів на внутрі-

шні події в Україні свідчить той факт, що 

гетьман ще 24 квітня 1918 року прийняв 

умови німецького командування – генерала 

В. Гренера (у виконані яких Центральна Рада 

відмовила) в яких зазначалось: запроваджен-

ня на території України окупаційних війсь-

ково-польових судів, відміна всіх заборон на 

вивіз з України продовольчих товарів і сиро-

вини, неможливість формування українсько-

го війська чи його цілковита залежність від 

німецьких генералів [9, с.10]. 

Програмою державного будівництва мож-

на вважати Грамоту гетьмана П.Скоропадсь-

кого, оприлюднену 29 квітня 1918 року. 

Серед першочергових заходів Гетьман, з 

метою створення чіткої системи адміністра-

тивно – територіального устрою та підпо-

рядкування органів самоуправління гетьма-

ну, поділив Українську державу на губерн-
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ські староства: Київщину, Катеринославщи-

ну, Харківщину, Волинь, Полтавщину, Чер-

нігівщину, Поділля, Херсонщину, Таврію. 

При цьому губернські старости отримали 

повноваження колишніх царських губерна-

торів. Гетьман не міг розраховувати на підт-

римку соціалістичних та національних сил, 

тому на посади губернських старост часто 

призначав людей, які були ворогами україн-

ської державності [8, с. 159]. Так, одразу ж 

після перевороту, під час формування пер-

шого уряду, 1 травня 1918 року гетьмана 

відвідала представницька делегація хліборо-

бів у складі 400 осіб на чолі з князем 

Д.Голіциним. Документ окреслював позицію 

Союзу земельних власників щодо можливос-

ті участі його членів у місцевих адміністра-

тивних установах, зокрема подавався перелік 

осіб, яких було вирішено рекомендувати на 

дані посади [5, с. 65]. 

Одним із важливих елементів гетьмансь-

кого механізму влади стала Державна варта – 

орган, що виконував функції поліції та жан-

дармерії й був покликаний підтримувати 

законність і правопорядок, нейтралізувати 

політичних противників режиму. 

Гетьман не брався до створення нової 

конституції, вважаючи це прерогативою пред-

ставницького органу – Українського Сейму. 

Роль конституційних актів відігравали «Гра-

моти до всього українського народу» та «За-

кони про тимчасовий державний устрій 

України», що склали правове підґрунтя Ге-

тьманської Держави. 

Судова система Української Держави дія-

ла на базі законодавчих актів, вироблених у 

Російській імперії, а також на основі новост-

ворених норм і актів, які відбивали тогочасні 

реалії [8, с. 160-161]. Силу конституційного 

закону мав ухвалений Радою Міністрів і за-

тверджений П.Скоропадським 1 серпня 1918 р. 

«Тимчасовий закон про верховне управління 

державою на випадок смерті, тяжкої хвороби 

і перебування поза межами ясновельможно-

го пана Гетьмана всієї України» [10, с. 147]. 

Квінтенсенцією соціально – економічного 

блоку програми став наступний фрагмент 

Грамоти: «Права приватної власності, як 

фундамент культури й цивілізації, відбудо-

вуються в повній мірі і всі розпорядки був-

шого українського уряду, а так само й тим-

часового російського уряду – відміняються і 

касуються. Відбудовується повна свобода по 

розробленню купчих по купівлі – продажі 

землі. Поруч з цим будуть прийняті міри по 

вивласненню земель по дійсній їх вартості 

від великих власників для наділення земель-

ними наділами малоземельних хліборобів. 

Рівнозначно будуть твердо безпечні права 

робітничої кляси. Особливу увагу звернеться 

на поліпшення правового становища і умов 

праці залізничників, котрі при виключно 

тяжких умовах ні на один час не покидали 

своєї відповідальної праці. На економічнім і 

фінансовім полі відбудовується повна свобо-

да торгівлі й відкривається широкий простір 

для приватного підприємництва та ініціати-

ви» [8, с. 159-160]. 

Певний час непривілейовані верстви на-

селення України (тобто однозначно біль-

шість населення) мало знали про події в Ки-

єві. До губернських та повітових центрів 

надходили розпорядження широко оповісти-

ти населення про те, що влада в Україні на-

лежить гетьманському уряду. Особлива ува-

га акцентувалась на тому, що гетьманська 

адміністрація підтримується німецько-австрійсь-

кими силами, які будуть суворо карати за 

опір новій владі. Спочатку населення, не 

розібравшись у соціальній сутності нового 

режиму, поставилось до перевороту індифе-

рентно, не ставши на захист УНР тому, що 

вона була, на їх погляд, слабкою та недієзда-

тною. Однак після проголошення даного 

документу, в першу чергу запротестували 

селяни, зрозумівши, що землю та реманент, 

який вони захопили та розподілили в ході 

революції, доведеться повернути. З усвідом-

ленням усього цього на селі відбуваються 

різноманітні акції, які мали антигетьманське 

спрямування. Як яскравий приклад таких 

акцій наводимо дані про антигетьманські 

заворушення у Подільській губернії, Полтав-

ській губернії. 

Не зважаючи на застереження команду-

вання австрійських військ, Пеньківська во-

лосна управа Ямпольського повіту Подільсь-

кої губернії на загальних зборах гласних ух-

валила «категоричний протест проти обран-

ня гетьмана» і вимагала негайно скликати 

Українські Установчі Збори. Про це було 

направлено телеграму німецькому та айстро – 

угорському посольствам у Київ, що свідчить 
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про розумінням складом управи, хто факти-

чно здійснював владу в Україні. 

Владні структури Подільської губернії 

доповідали у Київ, що в деяких повітах зафі-

ксовані політичні виступи, більш ніж у по-

ловині повітів селяни знищують ліси і роб-

лять випаси на полях. Такі дії пояснюються 

тим, що за рік революції селянство звикло до 

безвідповідальності, розбою та ліворадика-

льної агітації. Стверджувалося, що коли вла-

да «вживає заходи до припинення злочинств, 

то населення відноситься до представників її 

неприхильно і дає сильний опір стріляниною 

по айстро-угорським військам, насильством 

проти влади та міліції» [3, с. 49-50]. 

Частково причиною такої поведінки стало 

не лише політика гетьманського уряду, а 

взагалі сама революційна доба. Повернення 

земельної власності поміщикам-панам, а на 

адміністративні посади – (в більшій мірі) 

колишніх царських чиновників, тлумачилось 

селянами, як повернення до минулого. А, 

оскільки революція дала свободу, що в пер-

шу чергу селянином розумілось як відсут-

ність контролюючих установ, будь яких 

структур державної влади і привілейованих 

верств – поміщиків, тому усі вищезгадані 

заходи сприймались категорично негативно. 

Через що, селяни всіляким чином намага-

лись чинити опір властям, та найбільше ге-

тьманській владі. У наростанні соціального 

екстремізму величезну роль відіграли солда-

ти. Адже колишні військові російської армії 

були переважно селянами і повернулись во-

ни додому зі зброєю у руках. В Українських 

губерніях, так як в прифронтових територіях, 

селянський та солдатський рух переплелись. 

Саме солдати стали тим своєрідним вірусом 

анархії, який поширювався в дусі екстреміз-

му на селян [4, с. 209-210]. 

Щоб продемонструвати селянству свою 

рішучість у наведенні порядку в окремих 

регіонах Полтавської губернії, нову владу 

одразу встановлювали жорсткими методами, 

залучаючи при цьому німецькі загони. Так, у 

селі Чевельче на Полтавщині, за відмову мі-

сцевого населення визнати гетьманську вла-

ду, німецька військова частина відкрила по 

селу артилерійський вогонь. Одразу після 

цього селяни звернулись до священика і, 

організувавши хресний хід, вийшли на зу-

стріч війську та оголосили, що визнають 

владу гетьмана. А, у Кременчуцькому повіті, 

Полтавської губернії, довилося мати справу 

уже з організованим опором. Тут діяли так 

званні «шайки повстанцев», які нараховува-

ли 1200 осіб, на озброєні мали 10 самострілів 

і декілька пушок. Займались вони переважно 

грабежами та мародерством панських маєт-

ків. Для ліквідації цих «шайок», були засто-

совані загони німецьких військових, які про-

тягом одного дня – 21 серпня, ліквідували їх, 

вбивши одразу 300 осіб, та ув’язнивши ін-

ших «Шайку можна считать оконьчательно 

уничтоженой. Население опять прийнялось 

за полевые роботы» [6, с. 1]. 

В Подільській губернії нова влада встано-

влювалась подібним чином. Для повернення 

землі та майна поміщикам, які постраждали 

від селянської експропріації, не шкодували 

сил. Селянство масово опиралось заходам 

подільської влади по поверненню землі та 

майна колишнім власникам, а насильницькі 

акти викликали велике обурення [3, с. 54]. 

Показовим є випадок в с. Сокиряни, Гайсин-

ського повіту. Сюди прибув місцевий помі-

щик разом із загоном військових, які підхо-

дячи до села, на пагорбах почали розставля-

ти гармати. Помітивши це, селяни намага-

лись втекти, проте село було оточене і нікого 

не випускали. Усіх мешканців, шашками та 

нагайками, зігнали на схід, де командир за-

гону заявив, що селяни мають зараз же знес-

ти зброю яка в них є і привести членів комі-

тету, які роздавали людям панське добро. 

Члени комітету з’явились самі, але зброї ні-

хто не приніс, бо ні в кого її не було. Членів 

комітету повісили, а людей (чоловіків, жінок 

та дітей) почали бити нагайками та топтати 

кіньми, що б ті віддали зброю, коли цього не 

виконали, командир загону віддав наказ 

стріляти по селі з кулеметів та гармат : «В 

один момент загуділи над селом гарма-

ти…разом з землею летіли шматки м’яса. 

Люди ховались хто куди міг: в церкву, в 

льох» [2, с. 4]. Селяни знову звернулись до 

командира, з проханням не нищити даром 

поселення та худобу, бо в них однаково ні-

якої зброї не має. Коли командир вже був 

погодився припинити стрілянину, то пан-

отець, з того ж таки села, та поміщик пере-

конали його, що селяни обманюють і хова-

ють зброю. Стрілянина відновилась з новою 

силою. Згодом, припинивши стрілянину, 
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«сірі люде» [2, с. 4] на конях стали їздити по 

селі і зганяти людей на схід. Через хвилину 

коло панського двора юрба селян стояли на-

вколішках без шапок і вислуховували наказ 

нового начальства, яке перш за все приказа-

ло знести 5 тисяч контрибуції за розтрачені 

гранати, а по-друге перепросити і більше 

ніколи не турбувати свого пана та «батюш-

ку» [2, с. 4]. Зважаючи на вище наведені на-

сильницькі акції, можна з впевненістю стве-

рджувати, що більшої анти гетьманської агі-

тації годі й було придумати. 

Напружене соціально-політичне станови-

ще ускладнювалось кримінальною ситуацією 

на місцях. У повітах перебувало багато амні-

стованих урядом Керенського карних злочи-

нців, які буквально тероризували населення. 

Фіксувалось багато грабунків та інших зло-

чинів. Грабували не лише поміщиків, але й 

селян, священиків, інтелігенцію. Не зважаю-

чи на намагання влади запровадити держав-

не самочинство, на місцях продовжувались 

самосуди. Особливо ненавиділи селяни ко-

нокрадів та підпалювачів і вважали, що вони 

заслуговують на смертну кару. Тому сільські 

громади не охоче видавали таких злочинців 

офіційним правоохоронним органам, а нама-

гались вчинити «правосуддя» самі. Так уліт-

ку 1918 року у селі Катанському, Богодухів-

ського повіту на Харківщині юрба селян 

убила двох конокрадів і ще двох побила до 

смерті. Селяни були переконані «що їх суд за 

звичаями та з огляду на людину» самий 

об’єктивний та «правдивий» [3, с. 58]. 

Ставлення робітничих низів до гетьмансь-

кої влади було солідарним із селянами. Це 

ми можемо спостерігати, виходячи з проми-

слової політики Павла Скоропадського, який 

розумів, що налагодження нормальних това-

рно-грошових відносин і промислового ви-

робництва неможливе без заохочення широ-

кої приватної ініціативи, без якої всі зусилля 

уряду були б малоефективними. З метою 

координації зусиль фінансистів та промисло-

вців гетьман санкціонував утворення торгово-

промислових об’єднань [8, с. 163]. 15-18 тра-

вня 1918 року у Києві відбувся з’їзд предста-

вників промисловості, торгівлі, фінансів та 

сільського господарства (Протофіс), на який 

прибуло близько тисячі делегатів. З’їзд окремо 

розгляну питання взаємовідносин підприєм-

ців і робітників. В ухваленій резолюції вка-

зувалось на необхідність чіткого регламен-

тування прав робітників, але без права їхньо-

го втручання у справи підприємців та діяль-

ність адміністрації; перегляду прийнятого 

Тимчасового урядом закону про свободу 

страйків, унормування тривалості робочого 

дня [9, с. 17]. Логічним завершенням «своє-

рідних взаємовідносин» між гетьманським 

урядом і пролетаріатом України було звер-

нення генерала Скоропадського до робітни-

ків про скликання особливої наради для по-

годження робітничого законодавства. У «Гра-

моті гетьмана до всього українського наро-

ду», виданій наприкінці жовтня 1918 р., міс-

тилася обіцянка розробити ряд заходів для 

розвитку промислового життя в державі. «Це 

є, – наголошувалось у ній, – з одного боку, 

необхідним для того, щоб забезпечення за-

робітком безземельні класи населення, а з 

іншого, – для того, щоб дати тим значним 

грошовим сумам, які є результатом здійс-

нення аграрної реформи, виробниче прибут-

кове застосування у межах України» [8,  

с. 163]. Однак вагомими конкретними захо-

дами цей декларативний документ підкріп-

лено не було. Особливо це стосувалось від-

далених губерній, де на місцях не тільки не 

поспішали виконувати зазначені постанови, 

а й порушували давно вже утверджені. Так, 

Всеукраїнська центральна рада робітників 

проф. союзів звернулась в міністерство пра-

ці, вказуючи на те, що «законы центральной 

рады о 8-ми час. робочем дне и об охране 

труда не были новой властю отменены, все 

же с попустительства, а большей частю даже 

при поддержке власти на местах предприне-

матели игнорируют се ети законы» [7, с. 2], 

наголошуючи при цьому, що таке становище 

нервує «робочие масы», а безвідповідальні 

особи закликають робітників до виступів. 

Центральні робітничі організації намагають-

ся своїми силами стримувати невдоволення, і 

в зверненні Всеукарїнська рада професійних 

робітничих союзів офіційно заявляє, що  

у випадку бездіяльності міністерства, вона 

знімає з себе будь яку відповідальність за 

можливі конфлікти [7, с. 2]. 

Таким чином, гетьманській владі не вда-

лось повернути суспільне життя в русло 

державо-правових відносин. Якими добрими 

та благими не були б наміри Гетьмана ство-

рити правову і демократичну державу, де 
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будуть поважати приватну власність, на тлі 

революційних подій, такі заклики сприйма-

лись, як повернення старих порядків і вигля-

дало історично регресивно. Рішення Київсь-

кої влади у квітні-жовтні 1918 року були не 

популярними серед селян та пролетаріату на 

території усієї Української держави. Адже, 

незалежно від того де селяни чи робітники 

проживали, в Правобережній чи Лівобереж-

ній Україні, їх турбували однокові, життєво-

необхідні не вирішенні питання: земельне 

питання, проблема тривалості робочого дня 

та страх повернення старого царського ре-

жиму. Головною помилкою гетьмана Скоро-

падського було ігнорування земельного го-

лоду багатомільйонної кількості селянства, 

що стало б фатальним для будь якого полі-

тичного режиму. Отже, ставлення не приві-

лейованих верств населення до режиму Ге-

тьманату було вкрай негативним. І однією з 

головних причин загибелі Української Дер-

жави, можна вважати відсутність масової 

підтримки народом Гетьманського уряду. 
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ВАЛЕНТИН ОТАМАНОВСЬКИЙ 
В УКРАЇНСЬКІЙ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 років 

 

 

У статті розглядається участь Валентина Отамановського в украї-
нській революції 1917-1921 років. В результаті студіювання теми вста-
новлено, що В. Отамановський відіграв важливу роль у створенні зброй-
них сил Української Центральної Ради. Відображена діяльність науковця у 
видавництві «Вернигора», його участь у бою під Крутами. Наголошено 
на авторстві В. Отамановського патріотичного пригодницького твору 
«Син України». Студія змальовує еволюцію політичних поглядів В. Ота-
мановського у часи революції. Стверджується, що само утворення УЦР 
ініціювало «Братство самостійників» 2 (15) березня 1917 р. Прихильники цієї 
версії гадають, що «Товариство українських поступовців» вступило в про-
цес творення Центральної Ради пізніше, прагнучи вирвати з рук «самостій-
ників» політичну ініціативу. 

Ключові слова: «Братство самостійників», В. Отамановський, видав-
ництво «Вернигора», Крути, «Син України», Українська Центральна Рада. 

 

 

Указ Президента України «Про заходи з 

відзначення 100-річчя подій Української ре-

волюції 1917-1921 років» передбачає мемо-

ріалізацію її визначних постатей [1]. До ко-

горти видатних діячів Української революції 

безумовно належить Валентин Дмитрович 

Отамановський. Один із фундаторів Україн-

ської Центральної Ради та її збройних сил, 

герой Крут, відомий громадсько-політичний 

діяч, а в подальшому видатний вчений, по-

шукач широкого гуманітарного, практично 

енциклопедичного спектру – краєзнавець і 

пам’яткознавець, фахівець з історії та юрис-

пруденції вітчизняних міст середньовіччя, 

історії медицини й аптечного діла, історик 

науки, бібліограф, друкар, перекладач і знайко 

кількох мов, літератор, викладач, організатор 

науки, просвітник, доктор історичних наук, 

професор, він, як особистість, заслуговує на пи-

льну увагу науковців, насамперед – істориків. 

Відомості з біографії В. Отамановського, 

що стосуються його участі в Українській 

революції 1917-1921 років, рясніють ще «бі-

лими плямами». Окремі факти того періоду 

життя Валентина Отамановського знайшли 

відтворення у роботах В. Верстюка і Т. Осташко, 

С. Кота, Р. Млиновецького, І. Робака, З. Савчук, 

Ф. Турченка та деяких інших [2-11]. 

Метою цієї студії є відтворення участі Ва-

лентина Дмитровича Отамановського в укра-

їнських революційних подіях 1917-1918 рр. 

Українська історична наука відрізняється бага-

товаріантністю поглядів на питання утворення 

Центральної Ради. Серед фундаторів УЦР   

деякі дослідники (В. Верстюк, Т. Осташко, 

Р. Млиновецький) називають Валентина Ота-

мановського – ідейного натхненника створено-

го ще 1914 р. у Варшаві «Братства самостійни-

ків» [2, с. 142; 6, с. 114-115]. 
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Стверджується, що само утворення УЦР 

ініціювало «Братство самостійників» 2 (15) 

березня 1917 р. Прихильники цієї версії гада-

ють, що «Товариство українських поступов-

ців» вступило в процес творення Центральної 

Ради пізніше, прагнучи вирвати з рук «самос-

тійників» політичну ініціативу. Р. Млиновець-

кий і П. Мірчук пишуть про паралельне існу-

вання деякий час (до двох тижнів) двох органів 

з однаковою назвою – Українська Центральна 

Рада і про їх злиття [6, с. 98, 100-101; 11, с. 64-

65; 12, с. 57]. Щоправда, В. Верстюк, в останні 

роки дотримується інших поглядів [3, с. 23-46]. 

А от ключову роль В. Отамановського у 

створенні вітчизняних національних зброй-

них загонів заперечити важко. Цей факт час-

то замовчують, згадуючи натомість імена 

М. Міхновського, С. Петлюри та ін., забува-

ючи, що саме за ініціатив В. Отамановського 

в Києві вже (2) 15 березня 1917 р. формував-

ся штаб української міліції та утворилася 

перша кінна сотня. Пізніше, разом із М. Мі-

хновським В. Отамановський був одним із 

фундаторів товариства «Український війсь-

ковий клуб ім. гетьмана П. Полуботка», він 

заснував і військовий клуб «Батьківщина» [2, 

с. 142; 6, с. 99, 127-128; 7, с. 61, 419]. 

(8) 21 квітня Український Національний 

Конгрес обрав В.Д. Отамановського до скла-

ду УЦР. Він намагався виступити з доповід-

дю «Боротьба наших предків за самостій-

ність України», але така ідея була вороже 

сприйнята «автономістами», і виступ не від-

бувся. «Вісті з Української Центральної ра-

ди» в №4 за квітень 1917 р. мають таку інфо-

рмацію: «8 квітня 1917 р. Перші загальні 

збори Української Центральної ради 8 квіт-

ня». Наводиться повний список членів  

Центральної ради, обраних на першому 

Українському Національному з’їзді. Зокре-

ма, «Від партії самостійників: 22) Отаманов-

ський» [13, с. 63]. 

У першому томі двохтомного збірнику 

документів і матеріалів «Українська Центра-

льна Рада», виданому «Науковою думкою» 

1996 р., цей документ опублікований. Там 

після слів «від партії самостійників» стоїть 

посилання 23 на примітки. У примітках під 

№ 23 читаємо: «Українська партія соціаліс-

тів-самостійників (УПСС) утворилася у гру-

дні 1917 р. на Всеукраїнському з’їзді самос-

тійницьких груп і течій…» [13, с. 533]. І далі 

все про УПСС. Незрозуміло навіщо, адже 

вона утворилася у грудні, а йдеться про кві-

тень 1917 р. Бачиться прикра помилка упо-

рядників збірника. А в даному документі під 

«партією самостійників» найімовірніше ма-

ється на увазі не УПСС, а «Братство самос-

тійників», яке В.Д. Отамановський очолю-

вав. У такому випадку все стає на свої місця. 

Далі саме той лік «Вістей з Української 

Центральної ради» друкує «Список членів 

Української Центральної ради, що вступили 

в склад її після 8 квітня». Читаємо: «Змінено 

представників», і далі «Від самостійників: 

1) Шаповал М.» [там само, с. 66-67]. 

Це спростовує твердження С. Кота, що 

Валентин Отамановський лише «влітку 1917 

року складає з себе повноваження члена 

Центральної Ради і виходить з її складу» [5, 

с. 666]. Також не погоджуємося з тверджен-

ням його й про входження В. Отамановсько-

го до УЦР від Української Народної Партії 

М. Міхновського [там само, c. 665]. Адже не 

Отамановський вступив до УНП, а Міхновсь-

кий – до «Братства самостійників» [6, с. 34;  

14, с. 9]. 

Отже, «самостійники» в квітні відізвали 

В. Отамановського з Центральної Ради, га-

даючи за краще йому зайнятися важливі-

шою, з їх точки зору, діяльністю – організа-

ційно-партійною та літературною [6, с. 174]. 

Створене «самостійниками» ще до рево-

люції кооперативне видавництво «Верниго-

ра» в першій половині 1917 року під його 

орудою видало велику кількість листівок з 

портретами гетьманів і протиросійськими 

написами та патріотичними цитатами. Ду-

шею «Вернигори» та його ідеологічним керів-

ником був Валентин Отамановський. Він не 

лише добирав і редагував, але й сам перек-

ладав та писав для видавництва. Жодна кни-

жка не вийшла без його участі [там само,  

с. 114-116]. 

Одночасно Валентин розбудовував украї-

нські збройні сили на базі створеного ним 

«Українського військового клубу ім. гетьма-

на П. Полуботка» та готував підґрунтя для 

з’єднання всіх «самостійників» у монолітну 

політичну силу. Результатом останнього на-

прямку його діяльності став численний уста-

новчий з’їзд «Союзу української державності», 

що відбувся 1 (14) червня 1917 р. А 19 червня  

в столиці зібралося багатолюдне віче (понад 
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2500 учасників), скликане «Союзом» під гас-

лами української державності [10, с. 238;  

7, с. 12]. 

Третій Український військовий з’їзд від-

бувся в Києві 2 листопада (н. ст.) 1917 р., 

коли більшовики цілеспрямовано крокували 

до влади. На з’їзді Отамановський виступав 

як представник «Союзу української держав-

ності». Він наголосив, що «Союз української 

державності» вбачає Україну самостійною 

незалежною Українською Республікою. Да-

лі: «… багато з вас проллє кров за відбуду-

вання української державності. Слава ж то-

варишам, які перші поляжуть у цій страшній 

святій боротьбі!» [7, с. 55, 61]. 

Отамановський запально вітав проголо-

шення Української Народної Республіки , 

проте був зневірився відсутністю її суверен-

ності. Тому в грудні 1917 р. на Всеукраїнсь-

кому з’їзді самостійницьких кіл і течій разом 

з «братчиками» подався до лав Української 

партії соціалістів-самостійників (УПСС). УПСС 

виступала за незалежність України. Її про-

грама, затверджена зборами, мала дві головні 

вимоги: проголошення незалежної Українсь-

кої Народної Республіки, очолюваної прези-

дентом, а також вирішення аграрного питан-

ня через націоналізацію всієї землі та безко-

штовної передачі її селянам. До оприлюд-

нення IV Універсалу УПСС перебувала в 

опозиції до УЦР, а з критикою її земельної 

політики виступала й пізніше [13, с. 533]. 

16 (29) січня 1918 року В. Отамановський 

у складі студентського куреня брав участь у 

горезвісному бою з більшовицькими загона-

ми під Крутами. За згадками командира 

українських збройних сил під Крутами сот-

ника Аверкія Гончаренка Отамановський був 

його зв’язковим. «Атамановський був дуже 

відважний, – згадував А. Гончаренко, – і що 

було в нім найбільш цінне – це завжди прек-

расний гумор. І в цю вирішальну хвилину 

(бою під Крутами – І. Р.) він почав порівню-

вати наш бій з боями під Полтавою шведів і 

наших з москалями… Та не було часу… 

Атамановського відрядив я ще завидна до 

Студентської сотні з наказом про відступ на 

вказане їм місце». Наказ було виконано без-

доганно, і студентська сотня перша вийшла 

із бою. А вини Отамановського в тому, що 

під час відступу одна чота напоролася на 

більшовиків і до ноги була жорстоко знище-

на, немає. Він лише вчасно передав наказ 

командира [24, с. 20-21]. 

Під Крутами загинув член «Братства са-

мостійників» і товариш В. Отамановського 

Микола Лизогуб. І ось В. Отамановському на 

думку спала ідея написати твір, такий, щоб, 

як пише він, звертаючися до небіжчика Ли-

зогуба, «з печаттю твого духа» йшло в світ 

українське юнацтво [16]. Так з’явився «Син 

України» Вал. Злотопольця, виданий уперше 

друком у Відні 1919 р. накладом 5000 примі-

рників, – «історична повість з часів україн-

ського лицарства», Це романтичний твір, 

написаний В.Д. Отамановським для україн-

ського юнацтва – своєрідний римейк «Життя 

і дивовижних пригод Робінзона Крузо…» 

Д. Дефо, свого часу перекладеного Валенти-

ном Отамановським українською для «Вер-

нигори». 

Цю книжку спіткала нелегка доля. І сьо-

годні йдуть дискусії щодо її авторства. Роз-

почалися вони по закінченні Другої світової 

війни. Тоді українці в еміграції вирішили, що 

ті з учасників Української революції, хто не 

проявився у воєнне лихоліття, не займати-

муться більше до активним громадсько-

політичним життям. Так, зокрема, «похова-

ли» вони й Валентина Отамановського. І ось 

за таких обставин на авансцену виходить 

Ігор Федів – співавтор «Сина України». Він 

поцупив ідею і авторство книги та зажадав в 

«своєму» творі бажаних йому змін. Так в 

Ауґсбурзі (Західна Німеччина), в американ-

ській зоні окупації, вийшло друге, сфальшо-

ване видання «Сина України». 

Брехня І. Федіва, який приписав собі ідею 

написання «Сина України» та її створення, 

легко спростовується тим, що на головній 

сторінці першого, віденського видання чітко 

написано: «Сюжет, опрацювання та редакція 

Вал. Злотопольця, компонували Ігор Федів 

та Вал. Злотополець». Звідси вже зрозуміла 

суто технічна роль І. Федіва у створенні кни-

ги. Авторство В. Отамановського підтвер-

джує і добірна літературна мова, якою вида-

но твір. А от післяслово ауґсбурзького ви-

дання, створене І. Федівим, рясніє «галициз-

мами». І, нарешті, авторство саме В. Отама-

новського підтверджують поважні сучасни-

ки, а на підтвердження провідної ролі 

І. Федіва в створенні повісті жодного свідка 

не знайшлося. 
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Невдовзі після ауґсбурського видання 

американська друкарня «Український націо-

наліст» викрило жалюгідні спроби Ігоря Фе-

діва привласнити авторство «Сина України» 

і видало фотодруком, без жодних змін, як 

документ «Сина України» з першодруку 

1919 р., чим довело, хто є його справжнім 

автором, а хто другорядним помічником [16]. 

Наче б то все стало на свої місця. Проте, 

ні. 2007 року київське видавництво «Яросла-

вів Вал» безпідставно видало «Сина Украї-

ни» під іншою назвою – «Життя та дивовиж-

ні пригоди козака Миколи на безлюдному 

острові» [17]. У післямові, написаній визна-

чним сучасним вітчизняним літератором 

Михайлом Слабошпицьким, стверджується 

дослівно таке: «Потім у нього [Ігоря Федіва – 

І. Р., Г.Д.] з’явився співавтор Вал. Злотопо-

лець (на жаль, ми сьогодні навіть не знаємо 

його повного імені). Наш сучасник, літера-

турний слідопит Андрій Павлишин намагав-

ся розшукати в глибині тих драматичних 

десятиліть якісь згадки про долю Вал. Зло-

топольця. І пощастило йому з’ясувати зовсім 

небагато. Вал. Злотополець був у гуртках 

національної молоді, заснував 1916 року 

українське видавниче товариство «Верниго-

ра». Разом із юними ідеалістами у складі 

Студентського Куреня став під станцією 

Крути до бою з червоними військами, які 

рвалися до Києва. У тому нерівному бою 

разом із багатьма поліг його побратим Ми-

кола Лизогуб… 

Свою працю Вал. Злотополець присвятив 

пам’яті побратима. Він писав: «Друже і бра-

те! В образі Миколи Наливайка стоїш ти ме-

ні перед очима. Я не письменник. Я хтів ли-

ше вділити часточку Твого невмирущого 

Духу – ось походження ідеї цього твору». Як 

склалася доля самого Вал. Злотопольця – 

можемо тільки робити припущення. Може, 

він поліг на полях боїв з незліченими воро-

гами України. Може, загинув у катівнях ГПУ 

вже після поразки визвольних змагань. Чи йо-

му пощастило вибратися на еміграцію, і його 

життя обірвалося там…» [17, с. 220-221]. 

У наведеній великій цитаті обмаль прав-

ди. По-перше, те, хто у кого «з’явився»: Зло-

тополець у Федіва, або все ж таки навпаки, 

Федів у Злотопольця. І хто у кого був співав-

тором, і хто відігравав провідну роль у напи-

санні книги. Навіть з наведеної цитати зро-

зуміло, що видання присвячено бойовому 

товаришу саме Вал. Злотопольця і присвяту 

писав саме він. Ідея твору була його. 

У виданні М.Ф. Слабошпицького відсутні 

титульні аркуші «Сина України» та перед-

мова «Життєпису-спомину», присвяченого 

М. Лизогубу, з яких стає зрозуміло, хто був 

головним у авторському дуеті. Там, зокрема, 

написано: «Сюжет, опрацювання та редакція 

Вал. Злотопольця, компонували Ігор Федів 

та Вал. Злотополець» [16]. Для нас безпереч-

но, що пріоритет у написанні належить саме 

Вал. Злотопольцю, а не І. Федіву, який вико-

нував суто технічні функції. 

По-друге, науковцями вже достеменно 

доведено, що під прибраним ім’ям Вал. Зло-

тополець працював В. Отамановський. Та й 

сам від чимало писав про це в опублікованих 

нині «Автобіографії ув’язненого Валентина 

Отамановського» і «Моєму каятті». Хто 1916 р. 

заснував і очолював видавниче товариство 

«Вернигора»? Хто бився під Крутами у скла-

ді студентського куреня і чиїм бойовим поб-

ратимом був загиблий там Микола Лизогуб? 

Немає сумніву, що це Валентин Отамановсь-

кий. Так чому ж так не «пощастило» в пошу-

ках «слідопитові» Андрію Павлишину? Адже, 

слід було тільки увійти в Інтернет і запроси-

ти ключове слово «Злотополець». А там  

62 посилання, зокрема на роботи поважних 

українських істориків, у яких безперечно 

стверджується, що Вал. Злотополець – це 

Валентин Отамановський. Таке «нещастя» 

більш скидається на недбалість. У результаті 

цільова аудиторія – юнацтво – отримує хиб-

ну інформацію. 

Після взяття Києва більшовиками Вален-

тин Отамановський відходив із Центральною 

Радою на Волинь і повертався разом з нею 

до Києва, де знову почав працювати у видав-

ництві «Вернигора». 

Гетьманський переворот засмутив Вален-

тина Отамановського, який на той час вже 

склався як соціаліст. За його спогадами, при-

кро йому було спостерігати рецидиви цариз-

му, офіцерів у погонах, чорносотенний курс 

гетьманського уряду та постійні взаємини 

його зі сконцентрованими на Дону білогвар-

дійцями [18, с. 21; 19, с. 14]. 

Ще до перевороту, в квітні 1918 р. «брат-

чики» подбали про створення військового 

товариства, оформленого як клуб старшин 
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«Батьківщина», який узяв під свій контроль 

їдальню і кафе, де гуртував старшин, серед 

яких вів культурно-освітню та політичну 

роботу. Активну участь у діяльності цієї ор-

ганізації брав В. Отамановський. З іншого 

боку, «Союз української державності» на 

зборах 19 червня ухвалив подбати про пере-

несення останків гетьмана Івана Мазепи з 

чужини до Софійського собору для похован-

ня їх поруч з князем Ярославом Мудрим. 

7 липня російські чорносотенці при поту-

ранні гетьманської влади відслужили моле-

бень за здоров’я російського царя Миколи ІІ. 

Молебень закінчився співом гімну «Боже, 

царя храни…». Службу відправляв сам мит-

рополит, на ній були присутні урядовці 

П. Скоропадського і російські офіцери. На 

знак протесту «братчики» вирішили відпові-

сти на цій захід ворогів українства власною 

демонстрацією. 10 липня, в роковини Полта-

вської битви 1709 р., вони разом зі старши-

нами «Батьківщини» зібрали на Софійському 

майдані близько 10 тисяч патріотів і органі-

зували панахиду по гетьманові Мазепі. По 

панахиді само там відбулося народне віче, 

очолене В. Отамановським. Він звернувся до 

присутніх з палкою промовою, по якій учас-

ники мітингу одностайно проголосували за 

перенесення до св. Софії останків гетьманів: 

Петра Дорошенка, Івана Мазепи та Пилипа 

Орлика. Далі декілька старшин виступили з 

домаганням усунути з пам’ятника Богданові 

Хмельницькому слова: «Волім під царя мос-

ковського православного…». Під схвальні 

вигуки кількатисячного натовпу вони допо-

могли Отамановському дістатися до тих слів 

і понищити їх ударами принесеного заздале-

гідь геологічного молотка. Закінчити справу 

зашкодили німецькі військові підрозділи та 

підрозділи гетьманської Державної варти, які 

розігнали мітинг і маніфестацію, що по ньо-

му розпочалася [7, с. 419]. 

Валентин Отамановський дуже скоро  

втратив рештки надії щодо національних 

прагнень гетьманського уряду Павла Скоро-

падського. Він відійшов від політики і пори-

нув у роботу у «Вернигорі». Не підтримуючи 

гетьмана, видавництво перейшло майже ви-

ключно на друкування шкільних підручни-

ків. Через брак паперу друк книжок перено-

ситься за кордон. Валентин Отамановський 

їде в цій справі до Відня. Тим більше, що в 

Києві розпочалося цькування членів Центра-

льної Ради та прихильників УНР [5, с. 668; 

18, с. 21-22; 19, с. 14]. 

У Відні Валентин Отамановський полі-

тичною діяльністю не займався, хоча, за вла-

сним визнанням продовжував вороже стави-

тися до більшовиків. З кінця 1919 р. під 

впливом В. Винниченка в Отамановського 

відбувається переосмислення революційних 

подій, і він схиляється до співпраці з радян-

ською владою. Такому рішенню сприяє важ-

ка хвороба батька, який залишився в Києві. 

У червні 1920 р. Валентин Дмитрович повер-

тається до України [2, с. 142; 18, с. 24; 19, 

с. 14]. Починається нова глава в його біографії. 

«Білою плямою» у висвітленому нами бу-

рхливому періоді життя та діяльності видат-

ного українського вченого і організатора 

науки В.Д. Отамановського залишається йо-

го поведінка в період збройного виступу 

«самостійників» 4-5 (17-18) липня 1917 р. 

Адже виступили «полуботківці», у витоків 

формування яких він стояв. З’ясування цього 

питання є найближчою перспективою розві-

док по даній темі. Головним же висновком 

нашої студії може бути тільки один: життє-

писи героїв Української революції 1917–

1921 рр. рясніють ще «білими плямами», які 

чекають на різнобарвне заповнення яскрави-

ми сторінками їхніх біографій. І 100-річчя 

тих вікопомних подій – добра нагода істори-

кам зробити це. 
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VALENTYN OTAMANOVSKY IN THE UKRAINIAN REVOLUTION OF 1917-1921 

 

The Decree of the President of Ukraine «On the measures on the commemoration of the centenary of the Ukrainian 

Revolution of 1917-1921» foresees the memorialization of its prominent figures. 

Valentyn Dmytrovych Otamanovsky, one of the founders of the Ukrainian Central Rada and its armed forces, a hero 

of the battle under Kruty, a famous social and political leader, and later, a prominent scientist, a finder of a wide hu-

manitarian, practical and encyclopedic range – a local and landmark historian, a scholar in the field of history and 

jurisprudence of the domestic towns of the medieval period, history of the medicine and pharmacy, a historian of sci-

ence, a bibliographer, a publisher, a translator and a polyglot, a man of letters, a teacher, an organizer of science, an 

educator, Doctor of Historical Sciences, belongs to the cohort of the prominent figures of the Ukrainian Revolution. 

The Ukrainian historical science calls Valentyn Otamanovsky a mastermind of the «Fraternity of Independentists», 

founded back in 1914 in Warsaw. This organization initiated the founding of the Ukrainian Central Rada 2, on  

15 March 1917. V. Otamanovsky played a key role in the formation of the domestic national military groups. At the 

initiative of V. Otamanovsky, the headquarters of the Ukrainian policy, the first cavalry hundred, the association 

«Ukrainian military club named after hetman P.Polubotok», military club «Batkivshchyna» were founded in Kiev on  

15 March 1917. In April 1917, V. Otamanovsky began to publish patriotic literature in the publishing house «Vernygora». 

Otamanovsky welcomed ardently the proclamation of the Ukrainian National Republic, yet he was disappointed 

with the absence of Ukrainian independence. On 16 (29) January 1918 V. Otamanovsky together with the student sub-

division took part in the notorious battle against Bolshevist groups under Kruty. After the battle under Kruty, it oc-

curred to Otamanovsky to write a composition for the youth «Son of Ukraine», under the pseudonym Val. Zlotopolets. 

There were some discussions regarding the authorship of this composition, as there is a false version of the composition 
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co-authored by I. Phediv. Owing to reconnaissance, it was proved that the idea of the composition as well as the first 

«Viennese» version belonged to V. Otamanovsky. 

The Hetman Revolution disappointed Valentyn Otamanovsky, who had formed as a socialist by that time. Valentyn 

Otamanovsky very soon lost the rest of the hope regarding national aspirations of the Hetman government of Pavlo 

Skoropadsky. After that, V. Otamanovsky moved to Vienna where he rethought his attitudes and accepted the coopera-

tion with the Soviet Government. 

Key words: «Fraternity of Independentists», V. Otamanovsky, publishing house «Vernygora», Kruty, «Son of 

Ukraine», Ukrainian Central Rada. 
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ВІРНІСТЬ ВІЙСЬКОВІЙ ПРИСЯЗІ ЯК ПРОЯВ 
ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА ДОБИ 

УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – 1921 років 
 

 

У статті на основі архівних документів, мемуарів і досліджень сучас-
них українських істориків висвітлюється досвід вірності Військовій при-
сязі військовослужбовців українських національних військових формувань 
доби Української революції 1917-1921 років, як прояв славетної історичної 
традиції українського війська. 

Ключові слова: Військова присяга, військові традиції, вірність війсь-
ковому обов’язку, Армія УНР, Галицька Армія, українське військо. 

 

 

Здобуття Україною незалежності наприкі-

нці XX століття стало доленосним кроком у 

розвитку нашої держави та визначенні перс-

пектив її подальшого історичного поступу. 

Втім, як виявилося, справжня незалежність 

здобувається у кривавих боях. Дуже дорогою 

ціною доводиться платити Українському 

народові за право бути вільним. Сьогодні 

військовослужбовці Збройних Сил України, 

як майже сто років тому вояки Армії Україн-

ської Народної Республіки (УНР) та Галиць-

кої Армії, захищають незалежність України 

від агресора. Впевнено можемо сказати, що 

прояви стійкості, мужності та самопожертви 

наших військовослужбовців значною мірою 

ґрунтуються на перевірених віками націона-

льних військових традиціях і звичаях. Одне 

з найвагоміших місць серед них належить 

традиції вірності Військовій присязі й герої-

чному, самовідданому виконанню військово-

го обов’язку, самовідданості й самопожерт-

вування в бою заради досягнення загальної 

перемоги. 

Сучасна українська історіографія, присвя-

чена українським військовим формуванням 

періоду Української революції 1917-1921 

років, має чималий обсяг літератури – від 

численних газетно-журнальних публікацій 

до предметних і ґрунтовних монографій. 

Проте, лише незначна кількість з них прис-

вячена дослідженню питання військових 

традицій, яке у сучасних умовах розбудови 

Збройних Сил України є, безумовно, актуа-

льним. Серед них праці В. Карпова, М. Литвина 

і Ю. Каліберди, С. Рудька, Я. Тинченка, 

В. Тимощука, В. Футулуйчука [1-6]. Саме 

тому у запропонованій статті автор ставить 

за мету висвітлення досвіду вірності Війсь-

ковій присязі як прояву традиції українсько-

го війська доби національно-визвольної ре-

волюції 1917-1921 років. 

Присяга, за визначенням тлумачного сло-

вника української мови, – це урочиста офі-

ційна обіцянка додержувати певних зо-

бов’язань, клятва вірності певній справі. 

Військова присяга – урочиста офіційна обі-

цянка (клятва), яку складає громадянин, 

вступаючи до лав збройних сил або інших 

військових формувань. Прийняття Військо-

вої присяги є важливим правовим і мораль-

но-політичним актом, який ще здавна харак-

терний для військової служби у більшості 

держав світу. 

В українській воєнній історії період наці-

онально-визвольної революції 1917-1921 

років став важливим етапом відродження й 

збагачення військових традицій. Тогочасні 

політичні обставини і події – революції в 

Російській і Австро-Угорській імперіях, змі-

ни влади на території Наддніпрянської Укра-
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їни (Центральна Рада, Гетьманат, Директо-

рія), існування Західно-Української Народної 

Республіки (ЗУНР) з її власною армією, сут-

тєво вплинули на розвиток українських вій-

ськових традицій. Зазначимо, що під час ро-

збудови національних збройних сил керів-

ництво незалежних українських державних 

утворень постійно підкреслювало необхід-

ність обов’язкового опертя на військові тра-

диції попередніх часів, що, на їх думку, було 

виявом спадковості українського військового 

життя. Наприклад, з початком формування 

восени 1918 року Галицької Армії до її 

складу увійшов Легіон Українських Січо-

вих Стрільців. Відтак новостворена україн-

ська армія перейняла, а в ході подальших 

бойових дій й примножила, кращі військові 

традиції Січового Стрілецтва. 

При формуванні національних військових 

частин командування намагалося відразу 

приводити особовий склад до присяги. Текст 

військової присяги Галицької Армії був 

складений у перший же день створення Дер-

жавного Секретаріату Військових Справ і 

затверджений Українською Національною  

Радою 13 листопада 1918 року. У тексті при-

сяги йшлося: «Присягаємо торжественно 

Всемогучому Богу повинуватися вірно і слу-

хняно Західно-Українській Народній Респу-

бліці, її Верховній владі, її Правительству, її 

Армії, як також всім її отаманам та всьому 

начальству; їх поважати і захищати, їх при-

кази і припоручення у всякій службі викону-

вати; проти всякого ворога, хто-небудь ним 

був і де тільки воля її Верховної Влади вима-

гатиме: на водах, на суші, у воздусі, в день і 

в ночі, у боях, наступах, сутичках і всякого 

рода підприємствах, словом, на кождому 

кроці, в кожду пору, в каждім случаю хороб-

ро і мужньо боротися; наших військ, прапо-

рів і оружжя в ніякому случаю не покидати, з 

ворогом ніколи в найменші порозуміння не 

входити, завсігди так вестися, як сього воєн-

ні закони вимагають та як чесним воїнам 

лицює, і в сей спосіб в чести жити і умирати. 

Так нам, Боже, допоможи. Амінь!» [6; 7, с. 2; 

8, арк. 6]. 

У листопаді 1918 року присягли усі  

частини й підрозділи бойових груп і запілля 

Галицької Армії. Задля посилення емоційного 

впливу у ритуалі прийняття Військової присяги 

брали участь представники державних  і 

громадських органів, духовенства, місцевого 

населення. У Жовкві, Золочеві, Стрию,  

Самборі, Коломиї, Жидачеві та інших містах 

перші військові формування галичан складали 

присягу на центральних площах. Перед  

молодими вояками виступали з промовами 

військовики, представники громадськості,  

закликаючи завзято захищати Батьківщину 

від польських нападників, свято виконувати 

військову присягу [6]. 

Необхідно звернути увагу, що в Галицькій 

Армії присягали колективно. Це було  

пов’язано з тим, що в її лавах служили багато 

неписьменних вояків. Командир зачитував 

текст присяги, а стрільці повторювали за ним 

слова. У своїх спогадах, опублікованих у 

часопису «Український скиталець», сотник 

І. Козак згадував: «Се була не проста 

формальність, не присяга рабів на вірність 

панові, який у листопаді 1918 р. приводив до 

присяги своїх вояків у Рава-Руській, – але 

щире, свідомо-добровольне підпорядкування 

волі одиниць під волю загалу, під прикази 

Народу і Держави» [9]. 

Про святість Військової присяги, вирішальне 

значення дисципліни й порядку у військах 

публікувала матеріали військова преса,  

заснована військовим керівництвом відразу 

після проголошення ЗУНР та утворення 

Галицької Армії. Армійські газети та журнали 

закликали вояків бути вірними Військовій 

присязі, стійко боронити від ворога свою землю: 

«Тям, що ти зложив присягу Українській 

Народній Республіці і її побіда Тобі найвищий 

закон!» [10]. Провідним військовим виданням 

став друкований орган Начальної Команди 

Галицької Армії (фактично виконувала функції 

генерального штабу) – часопис «Стрілець». 

У корпусах виходили такі видання, як «Козаць-

кий голос», «Полева газета», «Стрілецький 

шлях». Значну увагу командування приділяло 

пресі з огляду на її виховну і мобілізуючу 

роль у війні за незалежність ЗУНР. Не 

меншого значення, ніж на фронті, мала преса 

Галицької Армії в часи перебування її 

частин в інтернуванні у Чехословаччині [11]. 

Однією з основних вимог Військової присяги 

і вирішальним чинником боєздатності війська 

завжди виступала висока дисципліна особового 

складу. Так, в Універсалі військового міністра, 

полковника Д. Вітовського від 4 січня 1919 

року, присвяченого об’єднанню Української 
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Народної Республіки і ЗУНР, зазначалося: 

«Зі сльозами радості сповіщаємо Вам велике 

слово: вчора упав кордон між українськими 

землями і від вчора ми всі вже громадяни 

великої Народної Республіки... Тепер, або 

ніколи – належати нашим землякам до 

Великої України, де буде усему народові 

робочому земля і правда і воля. Або рай на 

Вкраїні, або пекло в Польщі. Що буде з нами – 

рішиться кров’ю і залізом» [12, с.74]. Далі 

військовий міністр закликав особовий склад 

зміцнювати боєздатність армії дотриманням 

дисципліни і вимог військової присяги на 

вірність народу: «Побіду рішає ослух, порядок 

і сповнення приказу тих, хто кермує ділом! 

Кожен з вас, на якім-небуть місці поставлено 

тебе, мусиш підчинятися дисципліні… Не за 

царя воюєш ти, а за своє добро, за свою 

правду, за свою державу!» [6]. 

Враховуючи досвід розбудови національ-

них збройних сил у 1917-1918 роках, воєнно-

політичне керівництво УНР періоду Дирек-

торії також значну увагу приділяло Військо-

вій присязі. Зокрема, 13 березня 1919 року до 

Головного Управління Військ Української 

Народної Республіки надійшла телеграма 

Головного Отамана Республіканських Військ 

С. Петлюри з текстом Військової присяги 

(затверджена 12 березня 1919 року): «Кля-

нусь честью громадянина Української На-

родньої Республіки і торжественно присягаю 

Всемогущому Богу вірно Українській На-

родній Республіці служити, слухняно пови-

нуватися її верховній владі Діректорії, пра-

вительству і народній армії. Присягаю пова-

жати і захищати накази і всякі препоручення 

їх по службі, точно їх виконувати супроти 

всякого ворога Української Народньої Рес-

публіки та трудящого люду, хто-б цей ворог 

не був і де тільки воля Верховної Республі-

канської влади буде вимагать: на воді, на 

суші, у воздусі, в день і ніч, в боях, наступах, 

у сутичках і всякого роду предприємствах, 

словом на кожному місці, у всяку пору і в 

кожнім випадку хоробро і мужньо до остан-

ньої краплі крові боротися. Своїх військових 

частин, прапорів і зброї ні в якому разі не 

кидати, з ворогом ні в які, навіть найменші, 

порозуміння, не входити, завжди поводитись 

так, як цього військові закони та честь воїна – 

лицаря вимагають, в цей спосіб і честь жити 

і честь умерти. В цьому мені, Святий Боже, 

моя любов до України Рідньої та народу, 

допоможи» [13, арк. 151]. 

Наказом Головного Управління Військ 

Української Народної Республіки (Ч. 236 від 

27 березня 1919 року) вимагалось: «негайно 

всім військам Української Народньої Респу-

бліки заприсягти на вірність нашій Респуб-

ліці і владі. Присягу відбути при відповідній 

обстановці, причому присягу кожен козак, 

старшина та військовий урядовець має стве-

рдити власним підписом» [13, арк. 151]. 

Про дотримання військових традицій та 

суворої дисципліни, зокрема в Армії УНР, 

писав у часописі «Табор» підполковник Ва-

силь Прохода: «Ідеали Запорізького війська 

вільної козацької держави, а власне: праг-

нення до правди й чести, суворе дотримання 

лицарських традицій та козацьких звичаїв…, 

пошана до досвідчених та хоробрих, безумо-

вний послух начальникам, сувора дисциплі-

на мусять бути ідеалами й нашого сучасного 

війська» [14, с.11]. Традиції та дисципліна, 

на його думку, мали бути покладені в основу 

при творенні майбутніх регулярних частин 

українського війська. «Військові традиції 

разом з військовою етикою мусять виявляти 

дух армії та ті духовні прагнення до правди й 

чести, за які приноситься в жертву не матері-

альний добробут, але найцінніший дар при-

роди – життя» [14, с.15-16]. 

Яскравим прикладом вірності Військовій 

присязі, безумовно, є останній рейд Армії 

УНР у запілля ворога, що в історії отримав 

назву Другого Зимового походу. Здійснюю-

чи військовий похід в Україну, загін під ко-

мандуванням генерала Ю. Тютюнника мав 

об’єднатися з повстанцями і спільно воювати 

за повне визволення України. Планувалося 

провести рейд по тилам радянських військ з 

метою організації масового антибільшовиць-

кого повстання. Проте, 17 листопада 1921 

року неподалік с. Малі Маньки виснажені 

постійним ворожим натиском, безперестан-

ними боями, без сну і відпочинку, змучені 

голодом, сильними морозами та бездоріж-

жям, напівроздягнуті, босі, майже беззбройні 

українські вояки потрапили в оточення кін-

ноти Г. Котовського 15. 

У нерівному запеклому бою, який став 

останнім для Повстанської армії, загинуло 

більше половини козаків Ю. Тютюнника. 

Щоб не потрапити у полон, українці навіть 
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вдавалися до актів самогубства. Червоноар-

мійці вбивали всіх, навіть беззбройних і по-

ранених аж доки Г. Котовський не припинив 

різанину. Він запропонував українським по-

встанцям перейти до лав Червоної Армії, але 

всі вони відмовились. Полонених у холоді і 

голоді тримали у церкві, катували. 23 листопада 

1921 року до м. Базар припровадили змуче-

них, скривавлених вояків і наказали їм стати 

над викопаною ямою. Перед розстрілом бі-

льшовицький комісар запропонував засу-

дженим до страти покаятися: «Якщо хтось із 

засуджених заявить каяття та присягне всту-

пити до лав червоних для боротьби з україн-

ськими «бандами», того буде помилувано». 

У відповідь пролунало: «…ми бачимо, що 

нас чекає, і ми не боїмося смерті, але до вас 

служити не підемо. Коли ж ви поб’єте нас – 

знайте, що за нас помститься весь українсь-

кий народ... За кров нашу вони будуть нищи-

ти все, що тільки має хоч малий зв’язок із 

вами…» 15. Дивлячись у дула більшовиць-

ких кулеметів, герої Другого Зимового похо-

ду з піднятими головами до останнього по-

диху співали національний гімн «Ще не вме-

рла Україна!» 

Їх було 359 – українських Героїв, розстрі-

ляних більшовиками у листопаді 1921 року. 

Під містечком Базар вони довели усьому 

світу, що Україна не є ні етнографічною 

«Малоросією», ні трампліном для «проле-

тарського єднання усіх націй» під однією 

назвою – «русский народ», вона є тією реа-

льністю, за яку віддавали життя, не зрадив-

ши Військової присяги [16]. 

Сьогодні, як і сто років тому, українські 

військовослужбовці продовжують демонструвати 

мужність, героїзм і самопожертву в ім’я 

Українського народу. Їх патріотизм, любов до 

рідної землі залишаються взірцем виконання 

військового обов’язку. Яскравим прикладом 

цього стала героїчна оборона Донецького 

аеропорту, яка тривала 242 дні. Руйнувались 

бетонні стіни, не витримував метал, а «кіборги» 

стояли до останнього, не здаючись ворогу, 

жертвуючи власним життям. 

Підводячи підсумки, зазначимо, що у су-

часних умовах військового конфлікту на 

сході України знаходять продовження славе-

тні традиції українського війська доби Укра-

їнської революції 1917-1921 років, серед 

яких – традиція вірності Військовій присязі і 

відданості військовому обов’язку. Вона уо-

соблює доблесть і героїзм усіх поколінь 

Українського народу, оборонців та визволи-

телів рідної землі. З огляду на це, перспекти-

вними напрямами подальших досліджень є 

вивчення та узагальнення досвіду національ-

них військових традицій в умовах проведен-

ня АТО, зокрема традицій самовідданості 

при виконанні військового обов’язку, масо-

вого героїзму в бою, військового товариства. 
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ŁAGODNA REWOLUCJA SEJMU WIELKIEGO 
 

 

Historia Sejmu Wielkiego jest powszechnie znana. O łagodnej rewolucji 
Sejmu Wielkiego natomiast wiadomo bardzo mało. Najczęściej dostrzega się jej 
przejawy w procesie przemian społecznych, czy we wzroście politycznego 
znaczenia szlachty. Podkreśla się też znaczenie łagodnej rewolucji w procesie 
przemian ustrojowych w czasie drugiej kadencji Sejmu Wielkiego, zwłaszcza w 
trakcie walki o wprowadzenie Konstytucji 3 Maja. Z reguły natomiast zapomina 
się o istocie łagodnej rewolucji, która najistotniejsze zmiany dokonała w czasie 
pierwszych sześciu miesięcy obrad Sejmu Wielkiego. Temu właśnie zagadnieniu 
rewolucyjnego, ale jednocześnie bezkrwawego dokonania zasadniczych reform 
poświęcony jest ten artykuł. 

Słowa kluczowe: Sejm Wielki, łagodna rewolucja, Rzeczpospolita 1788-1792. 
 

 

Wiek XVIII w historiografii kojarzony  

jest z szeregiem najróżniejszych rewolucji: 

demograficzną, przemysłową, finansową, 

przemysłową, ale też z amerykańską, czy  

francuską. Ta ostatnia jednak uznawana jest już 

za odnoszącą się do historii XIX wieku [1, s. 5, 

10], chociaż rozgrywała się równolegle do dwu 

ostatnich rozbiorów Rzeczypospolitej, zamykających 

wiek XVIII w Europie Wschodniej [2]. Gdy we 

Francji szerzył się krwawy, rewolucyjny terror 

to w Rzeczypospolitej zaczynała się tytułowa 

łagodna rewolucja, najczęściej nieznana historiografii 

europejskiej. Przybliżenie jej fenomenu jest 

celem tego artykułu, który ma ukazać samą 

istotę łagodnej rewolucji, bez szczegółowego jej 

omawiania na tle obrad Sejmu Czteroletniego. 

Jej istnienie jako pierwszy dostrzegł Bogusław 

Leśnodorski [3], a do naukowego obiegu 

wprowadził Wojciech Szczygielski [4; 5]. 

Odtąd pojęcie łagodna rewolucja zdobywa 

sobie miejsce również w ujęciach podręcznikowych, 

chociaż nie jest tam szerzej wyjaśniane [6]. 

Autorem samego pojęcia był jednak Hugo 

Kołłątaj [7, s. 167], który zaczął lansować je w 

odpowiedzi na pojawiające się oskarżenia polskich 

reform za analogiczne do rewolucyjnych przemian 

we Francji, które rozsiewały środowiska 

konserwatywne, wspierane przez Rosję. W 

starciu z tymi zarzutami przeciwników  

zachodzących w Polsce zmian, wykorzystujących 

prasowe doniesienia o szerzącym się we Francji 

terrorze [8], Kołłątaj wskazywał na odmienność 

charakteru reform w Rzeczypospolitej, określając 

je mianem łagodnej rewolucji, zresztą zgodnym 

z polską tradycją, nakazującą poszukiwanie 

możliwości naprawy ustroju, zamiast dokonywania 

jego zasadniczych zmian, co widać chociażby w 

tytułach dzieł naszych reformatorów [9]. W tym 

poszukiwaniu rodzimej drogi przeobrażeń 

politycznych Hugo Kołłątaj nie dążył do  

obalania ustroju i detronizacji Stanisława  

Augusta Poniatowskiego. Chciał tylko nadania 

ustrojowi bardziej republikańskiego i demokratycznego 

charakteru, co widać chociażby w jego ujęciu 

władzy królewskiej, jako będącej w służbie 

narodu, nie zaś dającej możliwość narzucania 

swojej woli społeczeństwu [10, s. 20]. Było to 

zresztą zgodne z wcześniejszymi koncepcjami 

Johna Lecke’a [11, s. 178-179]. 

Tutaj jednak najistotniejsze jest wyjaśnienie 

istoty łagodnej rewolucji w czasie obrad Sejmu 

Wielkiego. Dlatego należy tu przypomnieć,  

że jeszcze w czasie sierpniowych sejmików 

poselskich w 1788 roku nikt nie mógł nawet 

marzyć o podjęciu na zbliżającym się sejmie 

działa wielkiej reformy i próby ratowania 
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istnienia Rzeczypospolitej. Chciano tylko dokonać 

pewnej aukcji wojska, korzystając z toczącej się 

wojny wschodniej i z chwilowego przyzwolenia 

Rosji na wzmocnienie polskiej armii. Dla 

przykładu z sejmików litewskich nie wspomniały 

o jej potrzebie tylko dwie instrukcje: smoleńska 

i mińska [12, s. 176-179, 322-323]. Ponieważ 

liczono tylko na bardzo nieznaczne powiększenie 

liczebności wojska, to w instrukcjach bardzo 

ostrożnie podchodzono do potrzeby ustanowienia 

wyższych podatków, starając się o zastąpienie 

ich innymi źródłami dochodów, głównie zaś 

poszukując oszczędności [13, s. 276]. 

Również zaczynający swoje obrady sejm 

musiał mieć ograniczone zadania, ponieważ 

zaplanowany był tylko na 6 tygodni, w   

czasie których należało podejmować nie tylko 

reformy, ale również zrealizować całość  

zadań związanych z kontrolą magistratur i 

przeprowadzaniem wyborów, co z reguły 

zajmowało około 4 tygodni. Z tego względu 

niektórzy reformatorzy postulowali wydłużenie 

obrad sejmowych przynajmniej do 10 tygodni 

[14, s. 50]. Zasadnicze znaczenie dla charakteru 

tego sejmu miały dwa czynniki. Pierwszy z  

nich wynikał z wyniku wyborów na sejmikach 

poselskich, na których opozycja po raz pierwszy 

uzyskała znaczny sukces, zdobywając nawet  

40 % mandatów, co pozwalało jej myśleć o 

uzyskaniu znaczącego wpływu na przebieg 

obrad [13, s. 271-284; 19, s. 146]. Drugim zaś 

było zawiązanie konfederacji sejmowej, której 

marszałkiem został Stanisław Małachowski, 

wcześniej obrany marszałkiem sejmu [15,  

s. 383-384]. Zmieniało to procedurę obrad 

sejmowych, które miały odtąd odbywać się w 

izbach połączonych, czyli przy stałej obecności 

króla, senatorów i posłów. Szczególnie istotne było 

też zagwarantowanie sejmującym możliwości 

przeprowadzania trzykrotnego głosowania (dwa 

razy jawne i decydujące tajne, które było z 

reguły bardziej korzystne dla opozycji), chociaż 

zgodnie ze staropolską tradycją starano się o 

uzyskanie jednomyślności [17, s. 163]. W tej 

sytuacji szczególnego znaczenia nabierała debata 

sejmowa, pozwalając na pełne wykorzystanie 

umiejętności oratorskich, w których wyższą 

sprawność wykazywali przedstawiciele opozycji 

[16; 17, s. 211-224]. 

Rozpoczynające się obrady sejmu król, w 

porozumieniu z Rosją, chciał wykorzystać do 

przeprowadzenia ograniczonej aukcji wojska i 

zawarcia sojuszu z Katarzyną II. W celach 

zawiązanej konfederacji sejmowej zaś akcentowano 

konieczność zachowania dawnych praw  

republikańskich, ubezpieczenia wiary katolickiej, 

całości Rzeczypospolitej, oraz prerogatyw tronu 

i magistratur [18, s. 127–130]. Nie zwiastowało 

to jeszcze poważniejszych konfliktów i sejm 

rozpoczął swoje obrady od rutynowych czynności, 

czyli kontroli magistratur. 

Zmianę sytuacji mogła zwiastować deklaracja 

(13 X 1788) posła pruskiego Ludwiga Heinricha 

Buchholtza. Z jednej strony wystąpił on przeciw 

królewskim planom włączenia się Rzeczypospolitej 

w sojusz wojskowy z Rosją przeciw Turcji. Z 

drugiej zaś strony zaofiarował możliwość zawarcia 

przymierza z Prusami i uzyskania gwarancji 

całości i niepodległości Polski. Najważniejszym 

jednak elementem tej deklaracji stało się 

wycofanie Prus z gwarancji nienaruszalności 

ustroju Rzeczypospolitej i przyznanie prawa do 

dokonania zasadniczej, zupełnie nieskrępowanej 

reformy państwa. Deklaracja ta doprowadziła 

do wycofania się Stanisława Augusta z planów 

sojuszu z Rosją, zaś przed sejmującymi otworzyła 

możliwość podjęcia radykalnych reform [19,  

s. 146; 20, s. 64]. Stworzyło to warunki do 

rozwinięcia się nieskrępowanej dyskusji sejmowej. 

Prawdziwym przełomem okazało się jednak 

dopiero przyjęcie 20 X 1788, przez aklamację, 

projektu aukcji wojska do 100 tysięcy żołnierzy, 

zgłoszonego przez wojewodę sieradzkiego Michała 

Walewskiego [6, s. 684-685]. Przyjęcie tak 

radykalnego projektu, przekraczającego nieomal 

dwukrotnie najbardziej śmiałe propozycje ,  

było ogromnym zaskoczeniem. Zadecydowało o  

tym patriotyczne uniesienie, któremu nikt nie 

ośmielił się sprzeciwiać. Zapomniano w tym 

momencie jak daleka była jeszcze droga do 

osiągnięcia tego celu. Wydaje się jednak, że w 

tak legalistycznym społeczeństwie staropolskim 

już samo przyjęcie tego projektu zostało uznane 

za równoznaczne z jego wprowadzeniem w 

życie. Takie przekonanie widać chociażby w 

korespondencji biskupa Adama Krasińskiego, 

który wkrótce uznał, że dzięki aukcji wojska nie 

potrzeba już obawiać się jakichś «Kałmuków» 

[21, s. 17]. To poczucie siły –dodajmy złudne – 

owocowało pojawieniem się problemu określenia 

nowego kształtu władz wojskowych, których nie 

chciano pozostawić w rękach króla (oskarżanego 

czasem o absolutystyczne dążenia), czy tym 

bardziej Departamentu Wojskowego Rady 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Heinrich_Buchholtz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Heinrich_Buchholtz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aklamacja
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Nieustającej, posądzanego o uleganie wpływom 

rosyjskim i znienawidzonego przez opozycję 

hetmańską [22]. Król zaś nie mógł zgodzić się 

na pozbawienie kontroli nad armią, czy tym 

bardziej na przekazanie jej hetmanom, pozostającym 

od 1776 roku w stałej wobec niego opozycji 

[23]. W rezultacie doszło do decydującego starcia 

o władzę nad wojskiem, w którym obydwie 

strony wykorzystały wszystkie możliwości.  

Początkowo wydawało się, że przewagę uzyska 

król Stanisław August Poniatowski, który mógł 

odwołać się do wsparcia rosyjskiego ambasadora 

Otto Magnusa Stackelberga, jak też do 

obowiązujących traktatów z Rosją. Mógł grozić 

przeciwnikom widmem obrażenia carycy Katarzyny 

II, wzrostem zagrożenia buntami chłopskimi na 

kresach południowo-wschodnich, czy utrudnieniami 

w handlu czarnomorskim, o rozwój którego tak 

bardzo zabiegała szlachta [24]. Opozycja zaś 

mogła liczyć na poparcie Prus oraz na 

konsolidację wszystkich przeciwników Rady 

Nieustającej, przeciw której wystąpili nawet 

zwolennicy hetmanów, dotychczas szukających 

oparcia w Rosji, którzy jednak dla odzyskania 

dawnych prerogatyw zdecydowali się narazić 

Katarzynie II [23, s. 117]. Jednocześnie  

opozycja składała królowi fałszywe obietnice, 

że jej celem nie jest obalenie Departamentu 

Wojskowego [25, s. 44-45]. Decydujące starcie 

w tej sprawie miało miejsce na XII sesji sejmu 

w dniu 3 XI 1788. Była to sesja mordercza  

ze względu na czas trwania, jak i ilość 

wygłoszonych na niej mów. Zaczęła się bowiem 

w południe i zakończyła dopiero o czwartej nad 

ranem, po wygłoszeniu ponad 80 przygotowanych 

mów, nie licząc krótszych wotów i przemówień 

się [18, t. I, s. 177]. Dramatyczny też był  

przebieg głosowań, w których początkowo 

przewagę zachował król, mogący kontrolować 

postawę swoich stronników w czasie głosowania 

jawnego (w nim za utrzymaniem Departamentu 

Wojskowego wypowiedziało się 149 posłów i 

senatorów a za jego zniesieniem tylko 114). 

Dopiero w głosowaniu tajnym opozycja odniosła 

sukces, zdobywając 140 głosów wobec 129 

popierających króla i utrzymanie Departamentu 

Wojskowego [26, t. I, cz. I, s. 210-323]. 

Osiągnięcie takiego rezultatu stało się możliwe 

dzięki wykorzystaniu przez opozycję możliwości 

przeprowadzenia również głosowania tajnego, 

jak też poprzez przeciwstawienie niepopularnego 

Departamentu Wojskowego dawniej, dobrze 

wspominanej Komisji Wojskowej Obojga Narodów. 

Decyzja sejmu z 3 XI 1788 roku stanowiła 

zasadniczy przełom w dziejach politycznych 

Rzeczypospolitej. Oznaczała ona bowiem otwarte 

zerwanie więzów zależności od Rosji i całego 

systemu rządów królewsko-ambasadorskich [15,  

s. 386; 17, s. 465; 19, s. 150]. Nic dziwnego, że 

zwolennicy utrzymania dotychczasowego systemu 

rządów, łącznie z zależnością od Rosji, starali 

się uniemożliwić wpisanie tej konstytucji (ustawy) 

do akt sądowych, co dopiero oznaczało nadanie 

jej obowiązującego charakteru. Dla przełamania 

tej opozycji senatorów, wspieranych przez króla – 

oskarżanego o chęć przeprowadzenia reasumpcji 

głosowania, musiano sięgnąć do nadzwyczajnych 

środków w postaci groźby zerwania obrad w 

izbach połączonych i kontynuowania ich tylko w 

izbie poselskiej pod przewodnictwem marszałka 

Stanisława Małachowskiego. Wymuszono tym 

zgodę senatorów na faktyczne przejęcie przez 

sejm uprawnień do rzeczywistego rządzenia 

krajem. Było to wykorzystaniem obowiązującej 

zasady konstytucyjnej o zawieszaniu uprawnień 

rządu na czas obrad sejmu. Te zaś ostatecznie  

4 XII 1788 przedłużono na czas nieograniczony, 

aż przeprowadzenie koniecznych reform [27,  

s. 61]. Było to realizacją dawnych żądań 

szlachty o przedłużenie obrad sejmu. Oznaczało to 

również nadanie sejmowi charakteru nieustającego, 

a wkrótce również rządzącego, gdy doszło do 

obalenia Rady Nieustającej. Stało się to jednak 

możliwe tylko dzięki uchwaleniu radykalnej (do 

100.000) aukcji wojska i zniesieniu Departamentu 

Wojskowego, co spowodowało konieczność 

przedłużenia obrad sejmu, który musiał podjąć 

reformy skarbowe, zająć się organizacją armii, 

jak też ustalić nowe zasady w polityce 

zagranicznej, by w perspektywie przeprowadzić 

też reformę ustrojową państwa. Od rozwiązania 

tych problemów zależało powodzenie reform 

sejmowych i starań o umocnienie pozycji 

Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej. 

To wymagało czasu i w rezultacie obrady sejmu 

musiały przeciągnąć się aż do wybuchu wojny z 

Rosją w 1792 roku. 

Z zakresu koniecznych zmian chyba nie do 

końca zdawano sobie sprawę, jak też wierzono 

w możliwość osiągnięcia szybkiego postępu 

dzięki stałej kontroli sejmu nad dziedzinami 

życia, na które dotychczas nie miał on wpływu. 

Dlatego z takim entuzjazmem 9 XII 1788 
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powołano Deputację Spraw Zagranicznych,  

która miała ograniczyć kompetencje króla na 

politykę zagraniczną. Głównym celem tej 

decyzji było jednak nawiązanie stosunków 

dyplomatycznych z wieloma nowymi państwami i 

obsadzenie placówek dyplomatycznych przez 

przedstawicieli szlachty, którymi chciano zastąpić 

zależnych od króla cudzoziemców i niskich 

rangą urzędników. Ostatecznie jednak skończyło 

się na wyznaczeniu nowych ambasadorów, ale 

rzeczywiste kierownictwo polityką zagraniczną 

pozostało w rękach króla [28; 29; 30]. Kolejne 

decyzje sejmu o zniesieniu Departamentu 

Wojskowego i Departamentu Interesów  

Cudzoziemskich otworzyły drogę do ostatecznego 

zniesienia (19 I 1789) Rady Nieustającej. Na tej 

sesji już właściwie nikt jej nie bronił, o czym 

świadczyły wyniki głosowania, w którym za jej 

zniesieniem opowiedziało się 120 posłów i 

senatorów, broniło zaś zaledwie 11 (przy 62 

wstrzymujących się od głosu i 43 nieobecnych) 

[26, t. II, cz. 1, s. 266]. Tak jednoznaczny wynik 

głosowania nie byłby jednak możliwy bez 

ostrych sporów, jakie miały miejsce na sesji  

21 XI 1788, gdy z jednej strony domagano się 

natychmiastowego zniesienia Rady Nieustającej, 

czy wręcz postawienia jej członków przed 

sądem, z drugiej zaś strony zwolennicy 

dotychczasowego systemu rządów – z prymasem 

Michałem Poniatowskim i biskupem Ignacym 

Massalskim na czele – kwestionowali podejmowane 

reformy, żądając wycofania się z nich [26, t. I, 

cz. II, s. 122-129]. W trakcie gorącej dyskusji, 

odnoszącej się głównie do ustalenia zasad 

kontroli wojska przez sejm zarysowała się nawet 

możliwość krwawej rozprawy z członkami 

Rady Nieustającej [27, s. 61]. Takich obrońców 

Rady Nieustającej zabrakło już 19 I 1789, gdyż 

wśród sejmujących dojrzała świadomość o  

jej szkodliwości, o wykorzystywaniu jej przez 

ambasadę rosyjską nawet dla skrępowania samego 

króla [31]. Oznaczało to podjęcie ostatecznej 

decyzji o zerwaniu z systemem zależności od 

Rosji i podjęcie próby «wybicia się na 

niepodległość» i jej zabezpieczenia przy 

pomocy radykalnych reform politycznych, 

wojskowych, podatkowych, gospodarczych i 

społecznych, które prowadzone były nieustannie 

przez następne lata obrad Sejmu Wielkiego. 

Powodzenie tego programu zależało oczywiście 

od decyzji podatkowych, tak niepopularnych 

jeszcze w czasie sejmików poselskich 1788 roku. 

Jednak uchwały o aukcji wojska, zniesieniu 

Departamentu Wojskowego i wreszcie Rady 

Nieustającej, oznaczające zerwanie zależności 

od Rosji i praktyczne wypowiedzenie traktatów 

gwarancyjnych zmusiły do podjęcia decyzji 

podatkowych. Szczególne znaczenie, według 

wielu ocen wręcz przełomowe, miała uchwała 

26 III 1789 o wprowadzenia podatku «dziesiątego 

grosza» od szlachty i «dwudziestego grosza» od 

duchowieństwa [32]. 

Należy w tym miejscu podkreślić, że ten 

początkowy okres obrad Sejmu Wielkiego 

oznaczał istotny przełom w sposobie myślenia, 

w postawach sejmujących. Dokonał się on nie 

przy pomocy środków przemocy lecz tylko 

dzięki sile argumentów. Wymagało to jednak 

czasu i ogromnego zaangażowania w dyskusje 

sejmowe, trwające właściwie bez przerw, bo 

obradowano nawet jeszcze w przeddzień Wigilii 

Bożego Narodzenia, czyli 23 XII 1788 i 

wznowiono je już 7 I 1789 [26, t. I, cz. II,  

s. 553; t. II, cz. I, s. 1]. Oznaczało to, że tylko 

część sejmujących miała możliwość udania się 

na święta do domu. W dodatku w sali obrad, 

przynajmniej zimą 1788, panował taki chłód, że 

nawet zamarzał atrament w kałamarzu sekretarza 

sejmowego [26, t. I, cz. II, s. 470-477]. Jednak 

przekonanie o epokowym znaczeniu obrad tego 

sejmu powodowało, że cały czas toczyła się ostra 

dyskusja, w której najwyższym zaangażowaniem 

wyróżniała się nieliczna – oceniana przez króla na 

około 20 osób – grupa dobrze wykształconych i 

utalentowanych młodzieńców [5, s. 87]. Ich 

stała aktywność oratorska pozwalała na forsowanie 

swoich pomysłów, jak też na eliminowanie z 

obrad przeciwników reform, którzy często 

jednym niefortunnym zwrotem przekreślali 

swoje możliwości i musieli wycofywać się  

z dalszych obrad, jak Chryzanty Opacki, czy 

królewski bratanek Stanisław Poniatowski, któremu 

nigdy nie zapomniano użycia w dyskusji o 

etacie wojska słowa «sfora» na określenie 

niewyszkolonych ochotników [16, s. 72-78; 33, 

s. 208]. Nie były to jednak ofiary terroru, 

widocznego chociażby we Francji. Tutaj raczej 

były to ofiary własnej niezręczności, czy 

niechęci i drwin ze strony arbitrów, które 

zmuszały ich do opuszczenia Warszawy i 

rezygnacji z dalszego udziału w pracach sejmu. 

Była to więc łagodna rewolucja, w której zamiast 

francuskiego ścinania głów wykorzystywano 

sejmowe mowy. Bez tego – wielokrotnie 
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krytykowanego – gadulstwa sejmowego nie 

można było liczyć na zdobycie poparcia, czy 

przynajmniej na wyczerpanie fizycznej odporności 

przeciwników w czasie kilkunastogodzinnych 

nawet sesji [34]. Dyskusje te zresztą toczyły się 

nie tylko w sali obrad, ale również w trakcie 

sesji prowincjonalnych, zbierających się  

regularnie w środy i soboty [5, s. 102]. Nie 

można też zapomnieć o stałym spotykaniu się 

posłów i senatorów w «otwartych» domach 

przywódców sejmowych, z których najbardziej 

wystawne przyjęcia organizował Karol Stanisław 

Radziwiłł, a najbardziej polityczne Stanisław 

Małachowski, u którego nawet toczyły się 

nieformalne obrady izby poselskiej w czasie tzw. 

wydarzeń tumultowych 6 – 7 XI 1788 [27, s. 61]. 

Jednocześnie stały udział w dyskusjach  

politycznych prowadził do dojrzewania poglądów, 

czy ich zmiany. Zachodziła też stała wymiana 

myśli pomiędzy sejmującymi a pozostałą w 

domach szlachtą, która wpływała na postawy 

swoich reprezentantów, jednocześnie zmieniając 

swoje poglądy pod wpływem wiadomości 

nadchodzących z Warszawy. W efekcie 

zachodzących zmian świadomości politycznej 

społeczeństwa szlacheckiego już w czasie 

wyborów drugiego kompletu posłów (16 XI 1790), 

którzy dołączyli do obrad, zdecydowaną przewagę 

(około 2/3) zyskali zwolennicy reform. Po 

części była to też wymiana pokoleniowa, 

ponieważ szczególną rolę w ich gronie 

zajmowali debiutanci [35; 36]. 

Efektem tych stałych dyskusji sejmowych, jak 

też w wyniku dołączenia do obrad w 1790 roku 

drugiego, zdecydowanie bardziej proreformatorskiego 

kompletu posłów, możliwe stało się przeprowadzanie 

zmian ustrojowych. Forsowała je już znacznie 

liczniejsza grupa 83 parlamentarzystów, którzy 

w przeddzień podjęcia walki o przeprowadzenie 

Ustawy Rządowej, czyli Konstytucji 3 Maja, 

podpisali akt Asekuracji [5, s. 153]. To poszerzenie 

grupy najaktywniejszych zwolenników reform 

możliwe stało się dzięki porozumieniu króla z 

dawną opozycją puławską (skupioną wokół  

Ignacego i Stanisława Kostki Potockich), która 

musiała zrezygnować ze swoich skrajnie  

republikańskich koncepcji i zgodzić się na 

ostateczne wycofanie 7 I 1791 projektu 

konstytucyjnego Deputacji. W rezultacie tego 

porozumienia ustalono tryb przygotowań do 

podjęcia ostatecznej reformy ustroju, czyli  

Konstytucji 3 Maja. Poprzedzić ją miał szereg 

drobniejszych z pozoru reform, które miały 

przygotować społeczeństwo na nowe rozwiązania, 

jak prawo o sejmikach (24 III 1791) i prawo o 

miastach (18 IV 1791). Pomimo tych zabiegów 

osłabiających opozycję musiano liczyć się z oporem 

wobec przyjęcia zasady sukcesyjności tronu 

oraz rezygnacji z władzy sejmu rządzącego 

i przywrócenia centralnego rządu w postaci 

Straży Praw [37; 5, s. 122-123]. Z tego względu 

zwolennicy reformy ostatecznie zdecydowali się 

na złamanie procedury obrad i przyjęcie Ustawy 

Rządowej przeprowadzili 3 V, zamiast 5 V 1791, 

zgodnie z zaplanowanym rozpoczęciem obrad 

po wielkanocnej przerwie świątecznej [38]. 

Odpowiednio przegotowany scenariusz tej 

nadzwyczajnej sesji, rozbudzenie atmosfery 

patriotycznego uniesienia oraz mobilizacja 

wszystkich zwolenników reformy, łącznie z 

arbitrami i mieszkańcami Warszawy, pozwoliły 

na przyjęcie konstytucji bez przeprowadzenia 

głosowania i zaprzysiężenie jej przez króla i 

marszałków konfederacji sejmowej. Pełna jej 

legalizacja jednak dokonała się dopiero w czasie 

sejmików lutowych 1792 roku, które były 

swoistym referendum, mającym zresztą głównie 

odebrać Rosji pretekst do interwencji [39]. Te 

reformy drugiej kadencji Sejmu Wielkiego 

stanowiły kontynuację łagodnej rewolucji, czy 

wręcz jej zwieńczenie. Bez wcześniejszego 

wypracowania metod osiągania kompromisu i 

postępu w obradach jednak te osiągnięcia nie 

byłyby możliwe. 

By zakończyć to rozważania o istocie  

łagodnej rewolucji Sejmu Wielkiego należy 

podkreślić jej wyjątkowość na tle porównywalnych 

wydarzeń z tego okresu. Jedynie ona przez cały 

okres obrad tego sejmu nie sięgnęła po metody 

terroru, chociaż oczywiście jego namiastką były 

masowo kolportowane satyry, czy drwiny z 

najbardziej znienawidzonych posłów i senatorów 

[40]. Chociaż były też próby rozliczenia się  

z najbardziej znienawidzonymi zdrajcami,  

to ograniczono się jednak tylko do skazania  

(1 IX 1790) na utratę urzędów i banicję marszałka 

sejmu rozbiorowego Adama Ponińskiego [41]. 

W porównaniu do masowo wymierzanych 

wyroków kary śmierci w czasie rewolucji 

francuskiej i amerykańskiej należy wręcz 

zastanawiać się nad przyczynami takiej 

pobłażliwości. Nawet angielska «chwalebna» 

lub «sławetna» rewolucja z 1688 roku zakończyła 

się przecież tragicznymi w skutkach represjami 
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w Irlandii. W rezultacie okazało się, że łagodna 

rewolucja Sejmu Wielkiego – wykorzystując 

tylko siłę perswazji w czasie długotrwałych 

dyskusji, w których wygłoszono tysiące mów – 

zdołała otworzyć drogę do zasadniczych zmian. 

Dzięki kolejnym uchwałom (o aukcji wojska, 

obaleniu Departamentu Wojskowego, likwidacji 

Rady Nieustającej i wprowadzeniu podatku 

dziesiątego i dwudziestego grosza) złamano w 

ciągu pół roku dotychczasowy system rządów 

królewsko-ambasadorskich i wyrwano kraj spod 

rosyjskiej dominacji. Otworzyło to drogę do 

dalszych przemian ustrojowych, symbolicznie 

zakończonych uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. 

Co najważniejsze jednak, dzięki konsekwentnemu 

poszukiwaniu kompromisu w toku prac sejmowych, 

zdołano doprowadzić do odbudowania demokracji 

szlacheckiej, przywrócenia godności narodowej 

i stworzenia wizji odradzającego się państwa, 

opartej na porozumieniu króla z narodem i 

narodu z królem [17, s. 343; 42; 43, s. 165]. 
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ЛАГІДНА РЕВОЛЮЦІЯ ВЕЛИКОГО СЕЙМУ 
 

Історія Великого Сейму є загальновідомою. Про лагідну революцію Великого Сейму натомість відомо дос-
татньо мало. Найчастіше спостерігаються її прояви в процесі суспільних змін, чи в зростанні політичної ваги 
шляхти. Підкреслюється також значення лагідної революції в процесі змін укладу в часи другої каденції Вели-
кого Сейму, власне також боротьби за запровадження Конституції 3 травня. Зрештою натомість нехтують 
сутністю лагідної революції, яка істотним чином зумовила зміни в перші місяці засідань Великого Сейму. Тому 
власне революційному питанню, але одночасно безкровному впровадженню суттєвих реформ присвячена ця 
стаття. 

Ключові слова: Великий Сейм, лагідна революція, Річ Посполита 1788-1792. 
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GENTLE REVOLUTION OF GREAT SEYM 
 

The history of the Great Seym is well known universally. It’s about a gentle revolution of Great Seym which even 
though very significant is not well explored. Most often its symptoms were perceived through the process of social 
change, in growth of political importance of nobility. The gentle revolution is also emphasised in the process of consti-
tutional reform during the second term of the Great Seym, especially during the course of fighting for the introduction 
of the Constitution of May 3rd. In practice however, we tend to disregard the essence of the gentle revolution which in 
fact had the biggest impact during the first six months of the Great Seym’s deliberations. This article explores the suc-
cess of implementation of revolutionary yet peaceful reform. 

Key words: Great Seym, the gentle revolution, the Polish-Lithuanian Commonwealth 1788-1792. 
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Авторка публікації шляхом аналізу мемуарної та епістолярної спадщи-
ни старшин та офіцерів армії УНР вперше у вітчизняній історіографії 
торкається питання про вплив релігійного фактору на свідомість, мо-
тиви та дії повстанців – учасників визвольної боротьби на землях Сере-
днього Подніпров’я у 1918 – 1921 рр. У статті наводяться, коменту-
ються та аналізуються ряд сюжетів, пов’язаних з тим як кадрові війсь-
кові УНР оцінювали місце християнської моралі у побуті повстанців; осо-
бливості святкової та поховальної обрядовості у повстанському сере-
довищі; релігійну самоідентифікацію повстанців; релігійні мотиви у гас-
лах і програмах повстанців; подробиці взаємодії між служителями кліру 
та повстанцями тощо. Отримані результати дозволять більш ґрунто-
вно реконструювати релігійний побут повстанців Середнього Подніп-
ров’я у часи Перших визвольних змагань, вплив християнської етики на 
свідомість повсталого селянства, з’ясувати бачення цих процесів ста-
ршинами та офіцерами армії УНР, зрозуміти підстави деяких колізій, що 
історично виникали у стосунках між партизанами та професійними вій-
ськовими. 

Ключові слова: мемуари, епістолярні джерела, офіцери, старшини, 
армія УНР, повстанський рух, Середнє Подніпров’я, релігія, мотивація, 
колективна свідомість. 

 

 

Очевидно, що історична наука не може 

існувати в ізольованому, відірваному від 

проблем сьогодення стані. Виклики, які пос-

тали перед Україною та її народом протягом 

попередніх років, переконують нас не лише 

у слушності аргументів, що висуваються 

прибічниками циклічного характеру істори-

чного процесу, але й у тому, що деякі сторі-

нки нашого минулого, навіть ті, які б здава-

лося є добре вивченими, можуть в силу різ-

них обставин набувати особливої актуально-

сті, а відтак потребують нового прочитання. 

Зокрема, нині об’єктивно обумовленими є 

звернення до історичного значення релігій-

ного чинника у визвольних змаганнях украї-

нців, особливо в період національної рево-

люції 1917-1921 рр., а також до питання про 

колізії у відносинах між різними повстансь-

кими формуваннями та кадровими профе-

сійними військовими. Останнє набуває особ-

ливого значення з огляду на неоднозначні 

оцінки, які впродовж 2014-2016 рр. давалися 

фахівцями Генштабу ЗСУ різноманітним  

добровольчим формуванням. 

З огляду на вищесказане, можна побачити 

прямий зв’язок між окресленими проблема-

ми сучасності та оцінками старшинами і 

офіцерами армії УНР місця релігійного фак-

тору у свідомості та мотивах повстанців Се-

реднього Подніпров’я у 1918-1921 рр. 

 



Випуск 18 

59 

Предмет даної публікації практично не 

розглядався нашими попередниками у широ-

кому ключі на сторінках спеціальних дослі-

джень. Однак, інший аспект – мемуари ста-

ршин та офіцерів армії УНР, а в їх контексті 

й деякі аспекти, пов’язані з рефлексією повс-

танського руху в Україні на зламі 1910-х – 

1920-х рр. – отримали належний джерелоз-

навчий аналіз з боку ряду дослідників. Так, 

Р. Пирогу належить ґрунтовна публікація 

«Мемуари сучасників як джерело з історії 

Української революції 1917-1921 років» [15], 

ставлення головного отамана С. Петлюри до 

феномену отаманщини знайшло своє відо-

браження на сторінках публікації Ю. Мит-

рофаненка [12], заслуговує на увагу джере-

лознавче дослідження мемуарів генерала 

О. Грекова, автором якого є В. Пархоменко 

[14], інформативними можна назвати перед-

мови та вступні статті до мемуарів генерала 

М. Омеляновича-Павленка [13] та Ю. Тютю-

нника [19-20]. Неможливо обійти увагою 

важливе наукове та суспільне значення акти-

вної публікації різними видавництва впро-

довж останніх двох десятиліть спогадів ряду 

старшин та офіцерів армії УНР. Однак, деякі 

цінні праці досі побачили світ лише в діаспо-

рі чи, більш того, є досі не опублікованими. 

Аналізуючи зміст мемуарів старшин та 

офіцерів УНР, зокрема головного отамана 

С. Петлюри, генералів О. Грекова, М. Оме-

ляновича-Павленка та Ю. Тютюнника, пол-

ковника О. Вишнівського, підполковників 

Ю. Городянина-Лісовського (Горліса-Горського) 

та О. Доценка, сотників Н. Авраменка, Я. Галь-

чевського та І. Лютого-Лютенка, чорних за-

порожців – П. Дяченка та М. Дорошенка, 

натрапляємо на численні сюжети, які розк-

ривають різні аспекти повстанського руху в 

Середньому Подніпров’ї протягом 1918-1921 рр., 

а також власне коментарі професійних війсь-

кових з цього приводу. Однією зі складових 

цього є судження старшин та офіцерів армії 

УНР з приводу ролі та місця релігійного фа-

ктору серед мотивів та дій повстанців. 

Так, релігійна проекція дихотомії «свій – 

чужий» у ставленні селян до більшовиків 

знайшла своє відображення у спогадах під-

хорунжого М. Дорошенка, який побіжно за-

значав, що селяни Черкащини, зокрема с. 

Цибулів (нині – Монастирищенський район 

Черкаської області), називали частини Чер-

воної гвардії не інакше як «гвардією антих-

риста». «Доброю поведінкою і ознакою  

большевицького виховання, – продовжував 

М. Дрошенко, – вважалось безбожна зухва-

лість, зневажання Бога, та осквернювання 

різними брутальними словами та матюками. 

Так російський большевизм просував свою 

ідею, морально розкладав консервативні по-

божні українські села, що особливо мало 

успіх серед молоді» [6, с.12-13]. 

Той же автор наводить цікавий сюжет, 

який одночасно свідчить про високий рівень 

побожності холодноярських повстанців, а з 

іншого – вказує на значну роль релігійного 

фактора у військовій риториці повсталих 

селян. Так, розповідаючи про нараду отама-

нів у с. Цвітне влітку 1920 р., М. Дорошенко 

наводить виступ відомого серед місцевого 

населення діяча В. Халявки: на початку той 

перехрестився, а в ході самої промови чима-

ло акцентів робив на тому, що холодноярці є 

«нащадками борців за Україну та за Віру 

Православну» [6, с.65-66]. 

Цікаво, що поруч з глибокою набожністю, 

повсталі селяни в рамках війської риторики 

дозволили собі альтернативне трактування 

Святого Письма. Підтвердженням цього мо-

жуть бути слова одного з холодноярських 

ватажків – Ю. Дроботковського (Андрія Чо-

рноти), процитовані Ю. Горліс-Горським: «Я 

христіянин і вірую в Бога, але я не згоджую-

ся з Христовим заповітом підставляти праву 

щоку, як тобі приліпять ляща по лівій. Така 

засада для українців погубна, бо маємо таких 

добрих сусідів, що будуть бити поки влізе і 

соромно їм ніколи не стане, бо б’ють вони 

нас не для розваги, а тому, що їм потрібні 

багатцтва нашого краю» [5, с.45]. 

Чимало місця у своїх мемуарах старшини 

та офіцери УНР відводять святковій релігій-

ній повсякденності повстанців Середнього 

Подніпров’я. М. Дорошенко так описував 

повстанський Святвечір 1921 р.: «Надходило 

Різдво Христове. Народ, хоч і в тузі, та недо-

статках, але готувався до свята… В час виз-

вольно-революційних подій, повстанці та 

армія УНР, в ці дні часто гостили по хуторах 

і селах з селянами за спільним святочним 

столом. І все це було таке дороге та рідне… 

Холодноярські отамани Хмара і Завгородній 

в 1921 році, сівши за святвечірній стіл, на-

самперед спом’янули в урочистій тиші поле-
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глих своїх вояків, побратимів-козаків, відві-

вши вільне місце за столами…» [6, с.185]. 

М. Дорошенко зі слів Ю. Горліс-Горського 

записав, що на Великдень 1920 р. біля Мот-

ронинського монастиря відбувалося не лише 

велелюдне дійство, але й освячення повстан-

ської зброї: «З ближчих сел збирався народ 

до манастиря щоб помолитися, славити Вос-

кресшого Христа і посвятити паски. Навколо 

церкви чарівним барвистим поясом стояло із 

кошиками з пасками безліч людей-з побож-

ними обличчями, з радісними очима, святоч-

но одягнених. Нас, холодноярських козаків, 

розмістили позаду людей. Коли ж почало 

розвиднятися і архимандрит вийшов з церк-

ви з хресним ходом, щоб розпочати освячен-

ня пасок, ми тоді хутенько поклали між пас-

ками свою зброю. І в цей спосіб ми освятили 

з пасками нашу зброю, якою, свяченою, били 

ворога» [6, 311-312]. 

М. Дорошенко у своїх мемуарах не обій-

шов увагою тієї деталі, що холодноярські 

повстанці неодноразово використовували ве-

ликі православні свята як привід або дату до 

початку чергових масштабних акцій. Зокре-

ма 6 серпня 1920 р., на свято Спаса, серед 

жителів с. Цибулева (нині – Монастирищен-

ський район Черкаської області) та навколи-

шніх сіл повстанці поширювали відозви із 

закликом до всеукраїнського повстання. 

Опір таким діям з боку місцевої міліції та 

комунарів повстанці швидко придушили. 

Прикметно, що під час промов, звернених до 

місцевого населення, повсталі селяни іден-

тифікували себе як «люди добрі, православні 

християни» [6, 71-72]. 

Не буде зайвим підкреслити, що серед по-

всталих селян Середнього Подніпров’я, як і 

раніше, був поширений звичай хреститися 

чи «божитися» на підтвердження правдивос-

ті своїх слів. На такі сюжети неодноразово 

натрапляємо на сторінках мемуарів М. До-

рошенка [6, 107; 6, 121] 

Нерідко релігія ставала засобом духовно-

го опору ворогові, до Бога повстанці зверта-

лися у години відчаю та перед смертю. 

Останні години життя кількох холодноярсь-

ких повстанців, які опинилися в більшовиць-

кому полоні, відобразив у своїх спогадах  

М. Дорошенко: «В’язні сиділи й чекали 

останньої розправи. Рано й вечером молили-

ся Богу, перед їжею всі разом співали «Отче 

наш». Попросили Євангелію і їм принесла її 

Архипова сестра Векла. Читали про наро-

дження Ісуса Христа, хто Він був, про Його 

науку, та й хто Його доконав» [6, 131-132]. 

Серед мемуарних сюжетів, які стосуються 

предмета нашого дослідження, значну частку 

складають спогади старшин та офіцерів УНР 

про похорони ватажків повсталих селян. Так, 

М. Дорошенко докладно описує похорон 

повстанського отамана М. Бондаренка (Кібця) 

[6, 175-176], а Ю. Горліс-Горський – веле-

людний похорон сотника кінної сотні гайда-

маків Холодного Яру І. Компанійця [5, 31-32]. 

Примітно, що як обставини похоронів, так 

і самі обряди є схожими. М. Дорошенко під-

сумовував: «Похорон закінчився поминаль-

ним обідом за звичаями українського народу, 

як і належить кожному православному хрис-

тиянинові» [6, 176]. 

Це дає підстави стверджувати, що попри 

складну ситуацію, повстанці Середнього  

Подніпров’я надавали великого значення 

тому, щоб гідно попрощатися зі своїми поб-

ратимами чи улюбленими командирами.  

Навіть тоді, коли повсталим селянами не 

вдавалося поховати своїх побратимів по-

християнському, вони старалися зробити це 

хоча б по-людському [6, 140]. 

Поруч із вищесказаним привертає увагу 

цікавий казус, описаний у мемуарах М. До-

рошенка: під час похорону отамана М. Бон-

даренка (Кібця) «серед місцевого большеви-

цького активу знайшлися такі, що не зорієн-

тувалися в події, яка відбувалася тут, прийн-

яли повстанців за червоноармійців, та хотіли 

перешкодити й «переконати організаторів 

похорону не хоронити з попом та з хрестами, 

та ще й біля церкви. Але відповідь для них 

була дуже коротка…» [6, 174]. Важливо, те, 

що, вбиті повстанцями більшовики, на думку 

перших, не заслуговували гідного християн-

ського поховання: «…тільки без священиків, 

хоронили їх... і поза церквою» [6, 174]. 

Поряд з тим, на початку 1920-х рр., коли 

серед повстанців почалися масові амністії, 

більшовики оголосили перехід до НЕПу, а 

тривалий воєнний побут, який дехто відчу-

вав ще з 1914 р., став нестерпним, серед пов-

станців почала ширитися глибока зневіра 

щодо успішного завершення боротьби та 

загалом падіння бойового духу, за винятком, 

хіба що, крайньо налаштованих «залишен-
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ців». Це, в свою чергу, відбилося навіть на 

ставленні повстанців до смерті та обов’язковості 

подальшого поховання за християнським 

звичаєм. Останнє точно відобразив колишній 

штабс-капітан російської армії та сотник 

УНР Я. Гальчевський-Войнаровський у ме-

муарах «Проти червоних окупантів»: «Всіх 

повстанців жде один кінець – смерть… Ніхто 

не дасть нагороди за божевільну відвагу й 

хоробрість. Коли ж смерть буйне це життя 

прикоротить, то не буде людського похоро-

ну, не заплаче родина, лише товариші за-

криють очі і без домовини покладуть у зем-

лю» [4, 126]. 

Сакрально-символічне значення повстан-

ських могил для місцевого населення, ма-

буть, найбільш влучно розкрито у мемуарах 

генерала М. Омеляновича-Павленка: «По 

боях – нові могили на цвинтарищах, правда, 

не такі високі, як старі козацькі, на виді яких 

виховалося не одне молодече серце» [13, 281]. 

Серед проаналізованих нами мемуарів 

старшин та офіцерів армії УНР неодноразово 

натрапляємо на схожі думки про те, що для 

повстанців Середнього Подніпров’я деякі 

найбільш значні культові споруди краю, зок-

рема Мотронинський та Жаботинський мо-

настирі, виступали своєрідними центрами 

підконтрольної території, «столицями» «пов-

станських республік» [див., напр. 11, 51]. 

Підстав для цього було вдосталь з огляду 

хоча б на те, що зазначені монастирі знахо-

дилися у важкодоступній місцевості, обабіч 

основних шляхів пересування ворожих військ 

та, водночас, протягом тривалого часу ви-

ступали місцем перебування повстанських 

штабів. Саме ж місце розташування культо-

вих споруд було добре відомим навколишнім 

селянам, що дозволяло зібрати необхідну 

кількість повстанців протягом лічених годин 

після того, як їх скликав звук монастирсько-

го дзвону. Зрештою, розташування повстан-

ських центрів на території монастирів дода-

вало духовного змісту повстанській боротьбі 

та сприяло підтримці бойового духу; за пот-

реби такі місця могли перетворюватися на 

тимчасові шпиталі, що було доцільно, врахо-

вуючи традиційно вищий рівень медичних 

знань серед чернецтва, аніж пересічних се-

лян. Поряд з тим слід визнати, що такі три-

валі постої повстанців на території монасти-

рів, особливо Мотронинського, на що неод-

норазово вказував Ю. Горліс-Горський, іноді 

породжували конфлікти між черницями та 

повстанцями, створювали додатковий тягар 

для бюджетів монастирів та й самих його 

мешканців. 

Окремий інтерес представляють мемуарні 

сюжети про використання повстанцями пра-

вославних храмів Середнього Подніпров’я 

не як суто культових споруд або шпиталів, а 

як військово-тактичних об’єктів та вузлів 

оборони повстанців. Скажімо, «добра оборо-

на», підготовлена отаманом Залізняком біля 

с. Еградківка (нині – Олександрівський ра-

йон Кропивницької області) для оборони від 

Зінов’євської школи червоних старшин кін-

ноти, за словами М. Дорошенка, мала такий 

вигляд: «Біля Казанської церкви, на краю 

села, звідки чекали наступу, спорудили обо-

ронну лінію з ровів, бліндажів барикад. На 

вулицях і дорогах було накидано борін, плу-

гів, саней і всякого завалу…» [6, 78-79]. 

З огляду на вищесказане, можемо черго-

вий раз переконатися в тому, що мемуари 

старшин та офіцерів армії УНР є цінною, 

перспективною та водночас недостатньо ви-

вченою групою джерел з історії повстансь-

кого руху в Середньому Подніпров’ї у 1918-

1921 рр. Їх автори торкаються різних аспектів 

повстанського буття: військово-політичного, 

господарського, побутового, організаційно-

го, духовного тощо. Останній, на нашу дум-

ку, є на сьогодні найменш висвітленим, по-

при те, що місцю та ролі релігійного чинника 

у повстанській боротьбі на сторінках мемуа-

рів кадрових військових УНР відводиться 

чимало місця. 

Серед сюжетів, яких торкаються мемуа-

ристи в контексті вищеназваних проблем, 

можна виділити такі: місце християнської 

моралі у побуті повстанців; релігійна самоі-

дентифікація та ставлення селян до чужинців 

крізь релігійну призму, особливості святко-

вої та поховальної обрядовості у повстансь-

кому середовищі; релігійні мотиви у гаслах і 

програмах повстанців; взаємодія між служи-

телями кліру та повстанцями, використання 

повсталими селянами культових споруд Се-

реднього Подніпров’я як військово-організа-

ційних центрів тощо. 
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N. Zozulya 

 

THE EVIDENCE OF THE PETTY OFFICERS AND OFFICERS OF THE ARMY 

OF UKRAINIAN PEOPLE’S REPUBLIC ABOUT THE SIGNIFICANCE OF THE RELIGIOUS FACTOR 

IN THE MINDS AND MOTIVES OF THE MIDDLE DNIEPER REGION REBELS IN 1918 – 1921 

 

Author of the publication by the analysis of memoirs and epistolary heritage of petty officers and officers of the  

Army of Ukrainian People’s Republic firstly in the ukrainian historiography touched problem about the influence of the 

religious factor on the minds, motives and actions of the rebels – the participants of the liberation struggle on the lands 

of the Middle Dnieper in the 1918 – 1921. The author presents, commented and analyzed a number of aspects related to 

the way the military personnel of of Ukrainian People’s Republic evaluated the place of Christian morality in rebels 

everyday life; especially festive and funeral ceremonies in the insurgent environment; religious identity of rebels; 

religious motifs in the slogans and programs of the rebels; the details of the interaction between the servants of the 

clergy and the rebels, etc. The results of research will enable more thoroughly reconstructing of the religious life of the 

rebels of Middle Dnieper in the times of the First liberation struggle, the influence of Christian ethics on the minds of 

the insurgent peasantry, to find out the vision of these processes by petty officers and officers of the Army of Ukrainian 

People’s Republic, to understand the rationale of some conflicts, that are arisen historically in relations between the 

guerrillas and the professional military. 

The challenges facing Ukraine and its people over the past years, requires high interest to the historical 

significance of the religious factor in the Ukrainian liberation movement, especially during the National Revolution 

1917 – 1921, as well as the issue of conflict between various rebel forces personnel and professional military. The latter 

is particularly important because of estimates, that were declared by the experts of General Staff of Ukrainian Armed 

Forces during 2014 – 2016 for diverse volunteer formation. 
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Methods of researching are represented by: analysis of sources; comparative method; comparative and systematiza-

tion; generalization. The author analyzed the content of the memoirs of petty officers and officers of the Ukrainian 

People’s Republic, including memoirs of Chief Otaman S. Petliura, generals O. Grekov, M. Omelianovych-Pavlenko 

and Y. Tyutyunnik, colonel O. Vyshnivsky, lieutenant colonel Y. Gorodyanin-Lisovski (Gorlis-Gorsky) and O. Dotsenko, 

captains H. Avramenko, Y. Galchevsky and I. Lutiy- Lyutenko, black Cossacks – P. Dyachenko and M. Doroshenko. 

There are a lot of stories, that reveal different aspects of the insurgency in the Middle Dnieper during 1918 – 1921’s., 

as well as their own professional military comment on the matter. 

Author of the publication by the analysis of memoirs and epistolary heritage of petty officers and officers of the Ar-

my of Ukrainian People’s Republic firstly in the ukrainian historiography touched problem about the influence of the 

religious factor on the minds, motives and actions of the rebels – the participants of the liberation struggle on the lands 

of the Middle Dnieper in the 1918 – 1921. Memoirs of petty officers and officers of Ukrainian People’s Republic are 

valuable, perspective and not enough studied group of sources on the history of insurgency in the Middle Dnieper dur-

ing 1918 – 1921. Different authors showed various aspects of guerrilla life: political-military, economic, daily, organi-

zational, spiritual etc. The latter, in our opinion, is the least illuminated today, despite the fact that the place and role of 

the religious factor in the rebel struggle in the pages of the memoirs of military personnel of Ukrainian People’s Repub-

lic a lot of space was given. 

Key words: memoirs, epistolary sources, officers, petty officers, the Army of Ukrainian People’s Republic, the rebel 

movement, the Middle Dnieper region, religion, motivation, collective consciousness. 

 

 

Рецензенти: Сінкевич Є. Г., д.і.н., професор; 

Котляр Ю. В., д.і.н., професор. 

 
 

© Зозуля Н.М., 2017 Дата надходження статті до редколегії 12.03.2017 

  



Iсторичний архiв 

64 

УДК 94:[323.269.6:323.325](477.4)«1917/1921» 

Котляр Ю. В., 
доктор історичних наук, професор, 

Чорноморський національний університет 
імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна 

E-mail: K-555552@yandex.ru 

 

 

СЕЛЯНСЬКІ РЕСПУБЛІКИ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ: 
ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ 

 

 

В статті подана класифікація селянських республік Наддніпрянської 
України за політичною приналежністю та напрямам повстанської боро-
тьби. Селянські республіки були найвищою формою організації селян у 
роки Української національно-демократичної революції. Проте вони не 
мали ні економічних, ні територіальних засад, щоб стати окремими 
державами. Головне їх завдання – об’єднання селян на боротьбу з різними 
ворогами. 

Переважали серед них національні позиції, проте, з певними варіанта-
ми: уенерівський (Холодноярська республіка, Мліївська республіка, Враді-
ївська Хліборобська республіка, Медвинська республіка) та націонал-
соціалістичний (Висунська народна республіка). Крім того були республі-
ки з радянсько-більшовицькою орієнтацією (Баштанська, Летичівська 
(Меджибізька)), анархо-махновською (Чигиринська) та бандитсько-кримі-
нальною (Пашківська республіка). 

Стосовно напрямів повстанської боротьби, то частина республік змі-
нювали свої «ворогів», в залежності від військово-політичної ситуації в 
регіоні. Але в загальних рисах, можна визначити такі напрями: антибі-
льшовицький (Холодноярська республіка, Мліївська республіка, Врадіївсь-
ка Хліборобська республіка, Медвинська республіка), антиденікінський 
(Висунська і Баштанська), антиукраїнський (Пашківська, Чигиринська, 
Летичівська (Меджибізька) республіки). 

Ключові слова: селянські республіки, повстанський рух, політика,  
революція, Наддніпрянська Україна. 

 

 

Селянське питання в Україні належить до 

категорії «вічних» і актуальних для будь-

якого часу. В його контексті, важливою і 

маловивченою проблемою є необхідність 

дослідження селянських республік, які вини-

кали в роки Української національно-демо-

кратичної революції і боролися проти різних 

влад. Селянські республіки – це найвищий 

етап розвитку повстанського руху, який 

організаційно оформився у структури  

державного типу. Самоорганізація селян в 

ті часи зростала разом із посиленням націо-

нальної свідомості. Проте, селянські респуб-

ліки, незважаючи на високий рівень органі-

зації, не набули своєї логічної довершеності. 

Навіть під час збройних повстанських ви-

ступів, селяни віддавали перевагу місцевим, 

а не загальноукраїнським інтересам. 

В сучасних історичних дослідженнях опи-

сані події в різних селянських республіках, 

таких як Висунська, Баштанська [8-10; 12], 

Врадіївська [6; 11], Мліївська [16], Медвин-

ська [18] та Холодноярська [7; 14]. Також 

зроблено спробу дослідити феномен «мно-

жинної суверенності» на прикладі селянсь-

ких республік [13], проте питання їх класи-

фікації до цього часу не розроблене. Саме 

йому і буде присвячена наша стаття. 
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М. Грушевський вважав селянство рушій-

ною силою, яка може реалізувати «народний 

ідеал справедливості». В своїй роботі «Підс-

тави Великої України» він писав: «Головною 

підставою сеї Великої України ще довго, ко-

ли не завсіди, буде селянство, і на тім при-

йдеться її будувати. В довгі часи нашого 

досвітнього животіння ми все повторяли, 

що в селянстві і тільки в селянстві лежить 

будучина, українське відродження і взагалі 

будучина України. Протягом цілого (19) 

століття українство і селянство стало ніби 

синонімами. З того часу, як усі інші верстви 

зрадили свою національність, від нього чер-

пався весь матеріал для національного буді-

вництва, і на нього поклало воно свої надії: 

Україна зможе встати тільки тоді, коли 

встане сей скинений у безодню пітьми й не-

свідомості титан, сей позбавлений зору і 

сили, обстрижений з своєї політичної й на-

ціональної свідомості Самсон. Треба було 

тільки подати йому сю чудотворну воду 

свідомості – тільки ж усе ходу не було, бо 

стеріг його пильно стоголовий цербер ста-

рого режиму» [5, с. LXYII-LXYIII]. Керівна 

роль у формуванні нового суспільства також, 

згідно М. Грушевського, належить селянству 

і культурному вихованню: «Українська ку-

льтурна робота для українського села ще не 

закінчена ... Тільки коли вповні свідомі сіль-

ські верстви увіллються в робітничі верстви 

міста, фабрики, шахти, та понесуть туди 

українську свідомість, українізуючи цю ро-

бітничу верству, замість самим підлягати її 

русифікаційному процесові, тільки тоді на-

ша, фактично селянська Україна дійсно 

стане вповні робітничо-селянською краї-

ною» [5, с. LXYIII]. 

Одним із найкритичніших періодів у ви-

пробовуванні українського селянства стали 

хронологічні межі першої третини ХХ ст. 

Безкінечні війни, революції, стихійні лиха, 

більшовицькі заходи по знищенню селянина 

власника («військовий комунізм», голодомо-

ри, колективізація) з невеликою перервою на 

нову економічну політику. 

З першого погляду українська історія 

1917-1921 рр. Може здаватися історією вій-

ськового протиборства між різними арміями, 

кожна з яких прагнула встановити свій конт-

роль над українською територією. Однак, 

особливістю цих армій було те, що їх склад 

підлягав сильним змінам. Були випадки, ко-

ли одні й ті ж самі солдати переходили по  

3-4 рази з однієї армії в іншу, в решті-решт 

залишаючись в якомусь повстанському заго-

ні. Це було зрозумілим явищем, бо головна 

частина солдат воюючих сторін складалася з 

насильно мобілізованих селян. Ефективність 

військово-політичного контролю над Украї-

ною залежала від того, як і наскільки кожна з 

сторін могла дати собі раду з українським 

селянством. Проблема з селянами, однак, 

полягала в тому, що як політична сила вони 

відзначалися дуже мінливими настроями. 

Селяни спочатку вітали кожну нову владу, 

яка обіцяла розв’язати земельне питання від-

повідно до їх інтересів, а пізніше розчарову-

валися нею в результаті не сповнених обіця-

нок, а в кінці повставали проти неї, якщо 

дозволяла військово-політична ситуація (або 

принаймні байдуже спостерігали її падіння). А 

далі весь цикл повторювався знову [4, с. 131] 

В цей період селянський суспільний ідеал 

будувався на таких важливих складових час-

тинах як земля, особиста воля, праця і праг-

нення до взаємодопомоги. Проте, не одна із 

існуючих на той час влад не забезпечувала 

реалізацію такого ідеалу. Тому селянство було 

змушене вдатися до повстанської боротьби 

проти всіх влад. За твердженням А. Граціозі: 

«... тут [в Україні] розгорнувся перший се-

лянський національно – та соціально-визвольний 

рух у столітті» [3, с. 21]. На жаль, цей рух 

не дійшов до логічного завершення – повно-

цінного створення національної держави. 

Проте, українське селянство зберегло най-

головніше – прагнення населення до ство-

рення незалежної держави у вигляді респуб-

ліки, адже республіканський устрій був ха-

рактерний для державотворення українців з 

давніх-давен і проявлявся в часи Київської 

Русі, Запорозької Січі та Української націо-

нально-демократичної революції 1917-1921 рр. 

Республіка – це форма політичного уст-

рою, де джерелом усіх видів влади є народ і 

вищі органи державної влади обираються 

громадянами на певний термін. В період іс-

нування Давньоруської держави згадуючи 

про республіканський устрій найчастіше  

описують Новгород та Псков, свідомо чи 

підсвідомо забуваючи про те, що основи ре-

спубліканської форми правління були закла-

дені як мінімум у VII-VIII ст. на території 
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України під час переростання у східних 

слов’ян органів племінного управління в 

державні органи влади [17, с. 25]. Сільські 

жителі України не могли не «згадати» давні 

традиції демократії. Адже, на багатьох терито-

ріях збереглися залишки селянської вольниці. 

Становище селян України у 1917-1921 рр. 

було складним. Національні (Центральна  

Рада, Гетьманат, Директорія УНР) та проро-

сійські (більшовики, денікінці) органи влади 

не змогли вирішити головне селянське пи-

тання – аграрне. Жодна з цих влад, крім бі-

льшовицької на першому етапі, не дала се-

лянам землю, що, звичайно, викликало їх 

невдоволення, яке згодом переросло в повс-

танський рух. 

1917-1921 рр. характеризувалися чисель-

ним і організованим спалахом повстансько-

партизанського руху селян на території 

України. Він проявив себе у таких напрямах: 

березень-червень 1917 – аграрний; весна-

зима 1918 – антигетьманський; весна – літо 

1919 – антибільшовицький; осінь 1919 – зи-

ма 1920 рр. – антиденікінський, з 1921 – зно-

ву антибільшовицький. Крім цих напрямів, 

діяли повстанські загони, побудовані за 

принципами «селянської вольниці». Такі 

загони найчастіше носили місцевий харак-

тер, і спрямовувалися проти будь-якої з іс-

нуючих влад. Окремою сторінкою повстанс-

тва були бандитські формування, які не ста-

вили перед собою ніякої політичної мети і 

діяли лише для власного збагачення. Селян-

ська ідеологія негативно сприймала сильну 

владу: «німецько-австрійську», «більшови-

цьку» чи «білогвардійську», бо кожна з них, 

з точки зору селянства, мала вагомі недоліки 

[12, с. 73-74]. 

Процес створення повстанських загонів 

виглядав таким чином: організатори обходили 

всіх найбільш революційно-налаштованих 

селян, а також потерпілих від дій різних 

влад. З них створювалося головне ядро – 

чоловік 20-50. Вдень активісти і учасники 

повстання нічим себе не проявляли. Робота 

велася вночі. Створивши осередок, організа-

тори встановлювали зв’язки з сусідніми се-

лами. Через 2-3 тижні цілі волості були пок-

риті густою сіткою таких бойових осередків, 

які давали в сукупності 5-6 озброєних фор-

мувань, кількістю до 2000 бійців [10, с. 17-18]. 

Подібна система, без жорсткої централізації, 

не заважала повстанцям кожного села діяти 

окремо, або навіть скочуватися до мародерс-

тва. В деяких випадках процес організації 

йшов далі – повсталі волості об’єднувалися 

між собою, і в результаті майже цілі повіти 

ставали поза будь-якою владою [1, с. 218]. 

Найвищою формою організації селян було 

створення формувань державного типу – 

республік. Проте вони не мали ні економіч-

них, ні територіальних засад, щоб стати 

окремими державами. Головне їх завдання – 

об’єднання селян на боротьбу з різними во-

рогами. 

Виникали подібні квазідержавні утворен-

ня з метою самооборони, захисту результатів 

власної праці, а іноді для «слави парубоць-

кої» чи для грабунку навколишніх сіл сусі-

дів, слабких державних установ та знесиле-

них військових частин. Часом до появи «се-

лянських організацій» були причетні пред-

ставники політичних партій і тоді виникав 

своєрідний симбіоз «селянської вольниці» та 

політичної ідеології [13]. 

Ю. Митрофаненко вважає, що до появи 

оригінальних селянських організацій часом 

призводили непродумані накази українських 

політичних лідерів. Зокрема, С. Петлюра в 

одній із своїх відозв писав: «Хай кожне село 

наводить в себе порядок!» Селяни розуміли 

це гасло по-своєму: «Кожна волость сама по 

собі!», тобто позбавлена контролю з боку 

центральної влади [13]. У вказаному кон-

тексті заслуговує на увагу думка М. Стахіва, 

що в умовах слабко розвиненої національної 

свідомості подібні республіки, за окремими 

винятками, «поза своєю волостю нікого не 

визнавали і не хотіли боротися за федерати-

вну в своїм устрою, але назовні суверенну 

Українську Державу» [15, с. 72]. 

Проте, на нашу думку, більшість з відо-

мих селянських республік мали чітко вира-

жену проукраїнську позицію. Територіально 

селянські республіки виникали в різних регі-

онах Наддніпрянської України, діяли певний 

час і були знищені, головним чином, регуля-

рними військовими частинами. Найвищий 

рівень селянської самоорганізації в контексті 

створення формувань державного типу, був 

на Київщині, Чигиринщині та Миколаївщині. 

Для створення класифікаційного ряду селян-

ських республік ми беремо лише ті, за інфо-

рмацією про які можна визначити вектори їх 
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боротьби з різними ворогами та певну полі-

тичну приналежність. Саме напрями повс-

танської боротьби та політична спрямова-

ність і є головними критеріями для класифі-

кації республік. 

Всього взято дев’ять селянських респуб-

лік, що діяли в різних регіонах Наддніпрян-

ської України. 

Баштанська республіка (1919-1920 рр.) 

існувала на території сучасного Баштансько-

го району Миколаївської області. Столиця – 

Полтавка (Баштанка). Створена для боротьби 

с денікінцями. Республіка мала чітку війсь-

кову структуру. Керівники – брати Петро та 

Іван Тури, Микола Прядко. Значний вплив 

мав Миколаївський більшовицький центр. 

Розгромлена білогвардійцями під команду-

ванням генерала Я. Слащова в листопаді 1920 р. 

Висунська народна республіка (1919-

1920 рр.) діяла на території сучасного Берез-

негуватського району Миколаївської області. 

Столиця – Висуюсь. На чолі уряду республіки 

стояв есер-борьбист Федір Юхименко. В ідео-

логії республіки простежується значний вплив 

Херсонського боротьбистсько-борьбистського 

центру. Активно боролися проти білогвар-

дійців. Ліквідована денікінськими військами 

під командуванням генерала Н. Склярова в 

листопаді 1920 р. 

Врадіївська Хліборобська республіка  
проіснувала з червня по липень 1919 р. на 

території сучасного Врадіївського району 

Миколаївської області. Столиця – Велика 

Врадіївка. Головнокомандуючим військових 

загонів «республіки» був колишній штабс-

капітан К. Колос. Керівництво Врадіївської 

Хліборобської республіки оголосило про 

співробітництво з Директорією УНР та спі-

льну боротьбу проти радянської влади біль-

шовиків і денікінців. Ліквідована більшови-

цькими військовими загонами Т. Гуляниць-

кого та І. Базарного 

Летичівська (Меджибізька) республіка 
діяла в 1918-1919 рр. на території сучасного 

Летичівського району Хмельницької області. 

Столиця – Голосківка. Серед мешканців па-

нували пробільшовицькі настрої. Відомий 

збройний конфлікт «летичівців» з полком 

отамана Волинця. Ліквідована листопаді  

1919 р. петлюрівськими військами. 

Медвинська республіка (серпень –  

жовтень 1920 р.) створена на Богуславщині 

(сучасний Богуславський район Київської 

області). Столиця – Медвин. Виникла як ан-

тибільшовицьке повстання з орієнтацією на 

Директорію УНР. На чолі повстанського ко-

мітету стояв сотник Хома Лебедь (Сидорен-

ко). Ліквідована регулярними частинами  

Червоної армії. 

Мліївська республіка діяла з 1919 по 

1922 рр. на території Чигиринського повіту. 

Столиця – село Мліїв. На чолі республіки 

стояв отаман Трохим Бабенко (Голий). Кері-

вництво республіки підтримувало УНР і бо-

ролися проти більшовиків, білогвардійців та 

німців. Ліквідована під час спецоперації ЧК 

разом з Холодноярською республікою. 

Пашківська республіка існувала в 1919-

1920 рр. як кримінальне утворення без чітко 

визначеної політичної орієнтації. Її члени 

займалися грабунком навколишніх населе-

них пунктів та ослаблених військових час-

тин. У 1920 р. розгромлена повстанським 

відділом Я. Гальчевського (Орла). Керівни-

ків цієї організації було розстріляно отама-

ном «за напади на частини та транспорт 

української армії в 1919 р.» [2, с. 269-270]. 

Холодноярська республіка (1919-1922 рр.) – 

це самопроголошене державне утворення у 

Чигиринському повіті Київської губернії 

(нині Чигиринський район Черкаської облас-

ті), в районі лісового урочища Холодний Яр, 

зі столицею в селі Мельники. Підтримували 

УНР, боролися проти німецьких окупантів, 

білих і червоних. Керували республікою бра-

ти Чучупаки: Олекса, Василь, Петро. Респу-

бліка була ліквідована під час спецоперації 

ЧК в 1922 р., коли холодноярських отаманів 

заманили у засідку. 

Чигиринська республіка існувала з 1919 

по 1920 рр. на території Чигиринського пові-

ту Київської губернії. Столиця – Чигирин. 

На чолі республіки стояли брати Коцури: 

Свирид і Петро. В різні періоди воювали 

проти Директорії УНР, білогвардійців, холо-

дноярців, а пізніше – і червоних. В літературі 

часто визначають статус республіки як ра-

дянська, бо її представники були опорою 

більшовицького режиму на Черкащині. Про-

те еволюція поглядів С. Коцура набагато 

складніша – від ідеалів української держав-

ності до більшовизму, а згодом і до анархо-

комунізму. Знищена більшовицькими війсь-

ками. 
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Виходячи з наведеної інформації, вказані 

республіки представляли різноманітні спект-

ри політичних пошуків селянства періоду 

Української національно-демократичної ре-

волюції. Переважали серед них національні 

позиції, проте, з певними варіантами: уене-

рівський (Холодноярська республіка, Мліїв-

ська республіка, Врадіївська Хліборобська 

республіка, Медвинська республіка) та наці-

онал-соціалістичний (Висунська народна 

республіка). Крім того були республіки з 

радянсько-більшовицькою орієнтацією (Ба-

штанська, Летичівська (Меджибізька)), ана-

рхо-махновською (Чигиринська) та бандит-

сько-кримінальною (Пашківська республіка). 

Стосовно напрямів боротьби, ту значно 

важче, так як частина республік змінювали 

свої «ворогів», в залежності від військово-

політичної ситуації в регіоні. Але в загаль-

них рисах, можна визначити такі напрями: 

антибільшовицький (Холодноярська респуб-

ліка, Мліївська республіка, Врадіївська Хлі-

боробська республіка, Медвинська республі-

ка), антиденікінський (Висунська і Баштан-

ська республіки), антиукраїнський (Пашків-

ська, Чигиринська, Летичівська (Меджибізь-

ка) республіки). 

Таким чином, класифікувати селянські 

республіки Наддніпрянської України в роки 

Української національно-демократичної ре-

волюції можна за двома головними критерія-

ми. По-перше, за політичною приналежністю: 

національні, більшовицькі, анархо-махновські 

та кримінальні. По-друге, за напрямами пов-

станської боротьби: антибільшовицькі, анти-

денікінські та антиукраїнські. 
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THE PEASANT REPUBLICS OF DNIPRO UKRAINE: 

THE CLASSIFICATION ISSUE 

 

The article provides a classification of the peasant republics of Dnipro Ukraine by political affiliation and areas of 

insurgent struggle. Peasant republics were the highest forms of peasant organization during years of the Ukrainian 

national-democratic revolution. However, they had no economic or territorial bases to become separate states. Their 

main purpose was to unite peasants to fight various enemies. 

Nationally oriented positions, which included such variation as the Ukrainian People’s Republic (UPR) models (the 

Kholodnyi Yar Republic, the Mliiv Republic, the Husbandry Republic of Vradiivka, and the Medvyn Republic) and the 

national-socialist formation (the People’s Republic of Vysunsk), dominated among the discussed communities. Moreo-

ver, there existed republics with the Soviet-Bolshevik (the Bashtanka and Letychiv (Medzhybizh) Republics), the anar-

cho-makhnovist (the Chyhyryn Republic), and the bandit-criminal (the Pashkivka Republic) orientations. 

Regarding the areas of rebel fighting and depending on the military-political situation in the region, some of repub-

lics changed their «enemies». In general, it could be identified the anti-bolshevism (the Kholodnyi Yar Republic, the 

Mliiv Republic, the Husbandry Republic of Vradiivka, and the Medvyn Republic), the anti-denikinist (the People’s Re-

public of Vysunsk and the Bashtanka Republic), and the anti-Ukrainian (the Pashkivka, Chyhyryn, and Letychiv Repub-

lics) directions. 

Key words: peasant republics, rebellious movement, politics, revolution, Dnipro Ukraine. 
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ТОПОНІМИ МЛІЇВА: ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ 
МИНУВШИНИ І СЬОГОДЕННЯ 

 

 

Досліджено топоніми Млієва, пов’язану з ними церковну історію ХІХ -
ХХ століть. Висвітлено яке місце, роль і значення, яке займав Мліїв у 
контексті краєзнавства України.Святкування 250-річчя мученицького 
подвигу св. Даниїла Мліївського було не лише суто церковною подією, але 
набуло державного значення, передусім привернуто увагу обласних дер-
жавних структур з метою подальшого патріотичного виховання молоді, 
громадян. Святкування події 11 серпня 2016 р. вплине і на Україну. Вказа-
но відомих особистостей села і краю, які підтримують православну цер-
кву, освіту, й займаються наукою і волонтерством. Мліївські Успенська і 
Троїцька церкви входили до Володимирського братства. У ХІХ ст. брат-
ство приділяло увагу розвитку української освіти в краї та опіці мліївсь-
ких бідних, немічних, вдів, сиріт та інш. категорій постраждалого насе-
лення у роки Першої світової війни. 

Ключові слова: святий Даниїл Мліївський, Митрополит Черкаський і 
Канівський Софроній, Мліївська Успенська церква, гора Могила благодій-
ники, Олександр Єпіфанов. 

 

 

В умовах українських реалій особливо є 

актуальними дослідження краєзнавчої тема-

тики, церковної історії пов’язаної із святку-

ванням 250-річчя мученицького подвигу св. 

Даниїла Мліївського.Тарас Шевченко, оспі-

вав у поемі «Гайдамаки» титара (старосту) 

Успенської церкви с. Млієва, що на Городи-

щині [1, арк.241-244]. Низька вулиця нині 

вулиця Данила Кушніра. За радянських часів 

Низьку перейменували у вулицю Карла Ма-

ркса. Мліїв освятив своєю присутністю Та-

рас Шевченко. Таким чином куток Дядюрів-

ку і центральну дорогу біля Успенської цер-

кви – перейменовано за радянських часів у 

вулицю Шевченка. Поблизу центральної до-

роги стояла стара Успенська церква, де був 

титарем Кушнір. Вивчення церковної історії 

міст, містечок, сіл, споруд Черкащини, зок-

рема топонімів, пов’язаних з церковною іс-

торією відомого села – могутній духовний 

потенціал для патріотичного виховання під-

ростаючого покоління, молоді. 11 серпня 

2016 року виповнилося 250-річчя з того дня, 

коли від рук прихильників церковної унії 

прийняв смерть Даниїл (Данило Кушнір). 

На думку і глибоке переконання Владики, 

святкування 250-річчя мученицького подви-

гу св. Даниїла Мліївського було не лише су-

то церковною подією, але набуло державно-

го значення. Відзначення 250-річчя подвигу 

Даниїла Мліївського посприяло зміцненню 

українського Православ’я у нинішніх умо-

вах, коли українців хотіло позбавити можли-

востей мати незалежну Православну Церкву, 

насадити деструктивні антиукраїнські ідеї [2]. 

Що ми знаємо про топоніміку Млієва та 

церковну історію села? Як на цю проблему 

дивляться вчені, спеціалісти? Спробуємо  

розібратися в цих питаннях. Мліїв (давні 

назви Ітомгліїв, Імгліїв, Мгліїв, Імліїв) – се-

ло, назва якого походить згідно по кількох 

версіях. По одній із них від ханського імені. 
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В «Літописі руському» та інших історичних 

документах згадуються половецькі хани То-

глій (Томглій) брат Бокмиша та Ітомглій [3, 

с. 9-11]. Таким чином в літописі та пізніших 

історичних документах згадуються хани То-

мглій та Ітомглій. 

 

 
Мліївська Успенська церква 

 

Інша версія, природна, більш достовірна 

походження назви Млієва від слова «мгла», 

туману, який постійно стояв над поселенням 

на р. Вільшанці, яка була широкою і глибо-

ководною. По обидва береги річки, притоки 

Дніпра, в давнину росли вільхи. Таким чи-

ном, виникла назва річки Вільшанка. Ми 

схиляємся до думки, що побутувала в пере-

ках старожилів села, що в основі назви села 

може бути апелятив – давньоруське і росій-

ське слово «мгла», українські «імла», «мла», 

тобто темрява, туман, марево, які постійно 

стояли над поселенням на р. Вільшанці. 

На горбистому лівому березі, в долині Ві-

льшанки, в Старому Млієва, старому селі, 

Старосіллі. Старий Мліїв – це власне тери-

торія сусіднього села, що межує з Млієвом. 

Збереглися карти XVII ст. з позначенням 

Нового Млієва. Тож в старому селі жили 

нащадки трипільців і полян на полі з назвою 

Поділ. Так в одній з легенд йдеться про те, 

що певна територія землі села була подаро-

вана княгині Євмглії. Ще ходять перекази 

старожилів села, що селом проїжджала ца-

риця і умліла від мгли, що стояла над річкою 

Вільшанкою. 

Мліїв, Новий Мліїв лежить у долині річки 

Вільшанки. Широка річкова долина, що за-

росла густими лісами, які були нетронутими, 

багатими на дичину, була сприятлива для 

проживання людини, тому вона освоювалася 

ще в глибоку давнину. Свідченням того ар-

хеологічні знахідки – кам’яні знаряддя праці 

доби пізнього палеоліту і ранньої бронзи 

[4, с. 142]. 

На думку історика середньої школи с. Мліє-

ва, згодом учителя-методиста, який створив 

народний музей села Млієва П.М. Крижанів-

ського його сина О.П. Крижанівського, пер-

ша писемна згадка про Мліїв належить до 

1494 року. Автори припускають, що посе-

лення сягає часів Київської Русі [5, с.143]. 

Про Мліїв згадується в 1494 році, коли село, 

входило в Мошногородищенський маєток. 

Маєток пожалуваний черкаському наміснику 

Климу Олександровичу і потім перейшов до 

графів Моравських, в роді яких находився 

250 років [5, с. 1]. 

Мліїв – духовно-природній центр стояв у 

витоків унікально-планетарного явища укра-

їнського козацтва. У його дрімучих лісах, 

глибоких ярах і полях, зароджувалось перше 

козацтво на Україні. В природі сталися вели-

кі зміни, але про минувшину підтверджують 

топоніми села. Наприклад, Пеньки – куток 

під такою назвою свідчить, що в сиву давни-

ну Мліїв оточували густі ліси. Потім ліс ви-

рубали, а залишилися пеньки. Тобто назва 

кварталу, поблизу центру Нового Млієва. 

Хутір Скіття колишнє урощище на лісис-

тій околиці Млієва. Назва пішла від скиту, 

невеликого монастиря, де смуткуватися мо-

жливо до двох із половиною тисяч скитян. 

Залишилися лише криниця. Скит знаходився 

в лісі Кам’янсько-Мошногірському кряжу, 

який межував з рукавом Дніпра і селищем 

Ірдинем Черкаського району. Нині це мало-

досліджене Ірдинське болото, яке наштовхує 

на думку, що ним проходив відомий торго-

вий шлях «із варяг у греки» [6, с. 32]. Скит 
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згадувався в двох універсалах Б. Хмельниць-

кого. 

Могила – гора земляного походження. В 

переказах переповідають, що її козаки наси-

пали. Могила-це курган, який простежується 

поряд із Матросовим яром. До гори підходи-

ли підземні ходи від поля Подолу (час зму-

шує провести розкопки на полі Подолі, де 

стояла фортеця. Там жили згадувані поляки. 

Був куток за радянських часів. Поляків висе-

лено із села. На думку Митрополита Канів-

ського і Черкаського Софронія на Могилі 

був монастир. 

 

 
Митрополит Черкаський і Канівський Софроній 

 

На горі Могила жили поляки і царі-так 

мовлять старожили. На початку XVII ст. 

Мліїв перейшов у власність гетьмана Конец-

польського. У 1633 році містечко Мліїв ста-

ло головним у Черкаському окрузі до підне-

сення Сміли [7, с.630]. Власники Млієва оде-

ржували значні прибутки – близько 200 тис. 

талерів на рік [4, с.143]. Тож здобувши Млі-

ївський «ключ», Конецпольські почали ви-

значати його межі і намагалися загарбати як 

найбільше сусідніх земель[8, с. 50]. 1648 ро-

ку Млієвом оволоділи війська Богдана Хме-

льницького і він став ранговим містечком 

гетьмана, а невдовзі – центром Мліївської 

сотні Корсунського полку [9, с.6-8]. 

 

 
Могила-оберіг на найвищій горі села Млієва 



В 1653 року навіть перетворився на кілька 
років у полкове містечко. Про ці події згаду-
вав Микола Костомаров: «… Хмельницький 
прихопив на свою користь багате містечко 
Мліїв...» [10, с. 46-47]. В історичній пам’яті 
мліївчан про події 1648-1654 рр. залишилась 
назва Кривоносового поля, де за переказами 
був розташований табір полковника Макси-
ма Кривоноса та дві козацькі могили. Одна із 
них, на жаль, розорана. Про те за Андрусів-
ським договором Мліїв знову повернено ма-
гнатам Конецпольським [4, с. 143, 484]. Крім 
соціального поневолення, мліївчани зазнали 
національно-релігійних утисків. Щодо цер-
ков. Родова церква Симиренків святого Сте-
фана, яку зведено 1858 року Степаном Яхне-
нком відносилась до Городища. 

У Млієві на центральній дорозі (нині ву-
лиця Шевченка) було дві давні мліївські пра-
вославні церкви Троїцька і Успенська, про 
які говориться у візитах Смілянського дека-
нату за 1741 і 1746 роки, як давно існуючі. 
Мліївці 1776 р. вчинили рішучий опір шлях-
ті, яка намагалася насадити в селі унію. В 
цьому році на початку Великого Посту Трої-
цька і Успенська церкви були насильно обе-
рнені на уніатські. Парафіяни не допустили 
до церкви священика Василя Гдешитського, 
який перекинувся на бік уніатів та «ще ста-
ранності приклав, щоб і парафіян до своєї 
унії обернути..., а православну віру ганьбив і 
ображав». Мліївці готувалися боронити цер-
кву. З Успенської церкви забрали ризи, одяг, 
книги, сосуди церковні. Їх поклали в сундук 
і замкнули [1, арк.44]. 

Священик Гдешицький погрозився Куш-
ніру: «Оскільки ти осмілився взяти гробни-
цю з престолу, то й я зроблю тобі те, що ти 
більше не будеш жити.» Написав неправдиве 
звинувачення на Кушніра. В ньому йшлося, 
що староста, «…з дароносницею ходив до 
корчми і пив горілку». Своє звинувачення 
послав своєму батькові – протоієрею Смі-
лянському Опанасу Гдешитському. Далі від-
бувся арешт Данила Кушніра. Щоб залякати, 
на у Вільшану на майдан зігнали багато се-
лян, на очах яких «руки йому «пенькою» 
обгорнули, облили смолою і підпалили» [1, 
арк.244]. Коли руки обгоріли, кат відрубав 
голову і настромив на палю й прибив вели-
ким цвяхом, а тіло спалили. Так помер   
29 липня за старим, а 11 серпня 1766 року за 
новим стилем Данило Кушнір. 

Смерть Кушніра сколихнула серця не ли-

ше на Україні, а й у Європі. У відповідь на 

знущання «виникали різні рухи, в яких брали 

участь і запорозці, і гайдамацькі ватаги, аж 

нарешті весною 1768 року виникло велике 

повстання, звісне під назвою Коліївщина» 

[12,с. 451]. 

У новій хвилі повстання з вересня по гру-

день 1768 р. мліївчани були учасниками гай-

дамаччини [13, с.124]. На відомому хуторі 

Хропаля Холодного яру є святе місце і кри-

ниця біля ставка. Спільно із священиками із 

криниці брали воду. Таким чином мліївці-

гайдамаки освячували зброю. 

До речі, 1795 року стара кам’яна двопрес-

тольна Успенська церква, збудована на кош-

ти поміщиці Катерини Василівни Літте (Ен-

гельгард) – племінниці Потьомкіна. Вже зга-

дувалось, що Успенська церква була скасо-

вана 1842 року при введенні штатів. Церкву 

зруйновано перед Великою вітчизняною вій-

но.Знищення церкви-це не лише втрата архі-

тектурною споруди, яка мала історичну, ес-

тетичну, культурну цінність, це руйнування 

духовних цінностей жителів і гостей Млієва. 

Можливо Кіндратом Яхненком фінансо-

вано побудову у 1851 р. кам’яної одно пре-

стольної церкви в ім’я Успіння Божої Мате-

рі. Нині будинок з флігелями Яхненків по 

вулиці Симиренків руйнується часом і лю-

дьми. 

Власниця Мошногородищенського маєтку 

виділяла кошти на утримання і реставрацію 

церков маєтку.Так, 1900 р. на ці потреби 

виділено 1418 крб., а всього 3 1895 по  

1911 рр. – 142 98 крб. Завдяки чому двопре-

стольна Успенська і Свято Троїцька церква 

Катерини Балашової була знову відкритою 

[5, с.278]. Церковно-приходське опікунство 

перед Різдвяними і Пасхальними святами 

отримали від маєтку значну грошову допо-

могу для роздачі бідним. Допомога мліївча-

нам надавалася і крім цієї опіки роздачею 

грошей і хліба; допомога погорільцям і 

випадково попалим в нужду, а також вдовам 

і сиротам службовців маєтку. 

Нині засновано спеціальний ювілейний ор-

ден на честь святого мученика Даниїла Млі-

ївського, яким нагороджуватимуться церко-

вні благодійники, видатні патріоти Черка-

щини й України, пастирі й віряни. Зокрема, 

вказаний орден отримали благодійники Ва-
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силь Доценко, Олександр Єпіфанов, Віктор 

Осовітній та ін. Таким чином як відмітив 

Владика Софроній на таких як Олександр 

тримається Україна. До речі, окрім допомоги 

церкві, школі, дитсадку Млієва славний зем-

ляк годує два батальйони в АТО. Влітку 

2016 р. на кошти мецената Олександра Єпі-

фінова збудовано пам’ятник Данилу Кушні-

ру, який освятив під час святкування 250-

річчя мученицького подвигу св. Даниїла 

Мліївського Владика Софроній. 

Всеукраїнська спілка краєзнавців зініцію-

вала новий напрям краєзнавчих студій – дос-

лідження проблем церковної історії та куль-

тури в контексті краєзнавчої роботи в Украї-

ні. Підтримуючи цю ініціативу готується до 

видання дослідження життя, страждань і му-

ченицької смерті святого Даниїла Кушніра : 

до цієї праці приступила кандидат історич-

них наук Тетяна Курінна. Курінна дослідни-

ця церковної історії та краєзнавства, історії 

України кінця XVIII-XXI ст., автор низки 

наукових статей, книжок, які здобули багато 

схвальних відгуків з боку авторитетних фа-

хівців-вчених. Праці користуються популяр-

ністю на Україні і закордоном [2]. 

26 вересня 2016 р. на передодні Дня вчи-

теля мліївчанка Тетяна Курінна отримала 

орден святого мученика Даниїла Мліївського 

та Грамоту Митрополита Канівського і Чер-

каського.Владика Софроній відзначив коли 

при врученні відомій землячці, що «орден 

святого мученика Даниїла Мліївського за 

труди» [14, с.8]. В грамоті зазначено, що млі-

ївчака нагороджується вказаним орденом за 

особисті заслуги перед Черкаською єпархією 

УПЦ, високий патріотизм, активну громад-

ську позицію та з нагоди 250-річчя подвигу 

мученика Даниїла Мліївського. Не так давно 

частинку Низької вулиці (частинку вулиці 

Карла Маркса за радянських часів) Млієва 

перейменовано вулиця Данила Кушніра. 

На думку Д.С. Дмитрука в суспільних 

науках, і особливо в історії, слово культура 

вживається в двоякому значенні. По-перше, 

культура – це, розуміється, відома ступінь 

освіченості; сукупності досягнень суспіль-

ства в галузі освіти, просвітництва, науки 

мистецтва і інших галузях духовного життя 

народу… Якщо мати на увазі культурну 

історію, то це значить, що це культуру побу-

ту взагалі, яку можна розділити на ма-

теріальну (житло, одяг, знаряддя, зброя, при-

краси і т. д.), духовну (мова, звичаї, традиції, 

знання,вірування, література)… [15, с.3]. 

Православ’я-віра предків. Це дідівська 

віра. Церковно-приходське опікунство Успен-

ської церкви надавало моральну, матеріальну 

допомогу вдовам, інвалідам, сім’ям із діть-

ми, годувальники яких загинули в I світову 

війну. Церковно-приходське опікунство Успен-

ської і Троїцької церкви Володимирського 

братства допомагало фронтовикам теплими 

речами, білизною тощо [16]. 

Слід відзначити внесок православного ду-

ховенства та Київського Свято-Володимирсь-

кого братства в закладення фундаменту 

культури й освіти на Середньому Под-

ніпров’ї (ХІХ – початок ХХ ст.) В селах і 

містечках Черкаського повіту церква відкри-

ла низку церковно-приходських шкіл. При-

міщення двух шкіл надали і поміщики. Нав-

чання платне [17, с. 42-43]. Київська Кон-

систорія-управління вказаними школами 

знаходилося при Софіївському соборі Києва. 

Більш поглиблено про культурно-освітню та 

благодійну діяльність православного духо-

венства на початку ХХ-го століття йдеться в 

дослідженнях [19]. Свято-Книязь Володи-

мирське братство має багату історію, пере-

жило славні і нелегкі часи. Братство займа-

лося підтримкою і побудовою храмів і Німе-

ччині в Росії. В Німеччині братство займало-

ся не лише благодійністю, але і не забувало 

про збереження національних і культурних 

цінностей після 1890 по 2007 рр. 

Ми підтримуємо думку Митрополита Ка-

нівського і Черкаського Софронія, щоб в 

Мліївській ЗОШ № II-III ступ. потреба часу 

відкрити клас для батюшок, який вестиме 

мліївський протоієрей Михайло Негер. Пок-

ладаємо надії, що на перспективу і в школах 

України відкриють класи для батюшок, щоб 

готували священиків. В даний час обмірко-

вувалися можливості співпраці і партнерства 

в Німеччині, Росії [26]. Співпраця і партнер-

ство є перспективними і для України. Пок-

ладаємо надії, що об’єднання Церков навко-

ло православної церкви Московського патрі-

архату допоможуть державі. 
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T. Kurinna 

 

MLIEV TOPONYMS: CHURCH HISTORY PAST AND PRESENT 

 

In the article it was examined Mliev toponyms and connected with them church history of XIX – XX centuries. It was 

determined Mliev place, role and importance within the context of Ukraine local history. The 250th anniversary cele-

brating of Mliev St. Daniel martyrdom feat was not purely ecclesiastical event, but it also gained national importance, 

above all it attracted regional state structures attention regarding further patriotic education of youth; citizens. August 

11, 2016 celebration will affect Ukraine. It was pointed out well-known figures of the village and the region, which 

support the Orthodox Church, education, and also practice science and volunteering. Mliev Uspensky and Trinity 

churches belonged to Vladimir fraternity. In the XIX century the fraternity paid attention to the Ukrainian education 

and to caring and protection of the poor, weak, widows and other affected groups of people in Mliev during the First 

World War. 

On archival material base it was reproduced events of 1776. Parishioners of Mliev Uspensky and Trinity churches 

in 1776 strongly resisted gentry. This year, at the beginning of Lent Trinity and Uspensky churches have been forcibly 

made Uniates. Parishioners protected the church from Vassil Hdeshitskyi priest which joined to Uniates. The Arch-

priest reproached Orthodox faith. Mliev people were preparing to defend the church. From Uspensky church it was 

taken chasubles, clothing, books, and church’s vessels. They were put into the hutch and locked. Uspensky Church 

headman Danilo Kushnir brought and rehid sanctuary – cup for communion, in order it would not be got by the Uni-

ates. 

Hdeshitskyi priest threatened Kushnir and wrote unfair accusations. He sent this paper to his father – Smila arch-

priest Opanas Hdeshitskyi. Danilo Kushnir was arrested and beheaded in Vilshaka. When hands burned, the execution-

er cut off his head and hing it on stick and nailed with a big nail, his body was burned. Thus Danilo Kushnir died on 

29th of July by an Old and on 11th of August 1766 by a New Style. It is strange that in autumn 2016 Vilshanka people 

did not want the execution monument of Danilo Kushnir (sketches of Cherkassy and Kanev Metropolitan Sophroniia) 

was in Vilshanka on the historic place. Vilshanka peaple believe that it is not theirs. It was decided to establish a mon-

ument near Horodyshche Vorontsov St. Michael Church. 

Kushnir death stirred the heart in Ukraine and Europe. In response to the bullying appeared different movements, 

and in the spring of 1768 began Koliyivshchyna which was investigated by mliev historian, teacher-methodologist, 

organizer and national museum of the history of the village head P.M. Kryzhanivskyi. Prokop Mihajlovich was helped 

http://news.ukraine-in.ua/ua/Cherkasy/1017830
http://news.ukraine-in.ua/ua/Cherkasy/1017830
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=729774_1_2&s1=%F2%EE%EF%EE%ED%E8%EC
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http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4208364_1_2&s1=%D3%F1%EF%E5%ED%F1%EA%E8%E9
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3596970_1_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2113349_1_2&s1=%F1%F3%ED%E4%F3%EA
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in items, books, materials, photo for museum, household items collecting by his high school students of Mliev (rural 

school of early XX century). 

It was investigated a great number of village toponyms. At the corner of Vissoke Zagrebellya or in Low streets near 

the Vilshanka River is Kushnir homestead. Prospects of Mliev and Hrodysche researches will bring desirable results for 

the local history of the village and Ukraine. 

Key wоrds: Mliev St., Daniil, Cherkassy and Kanev Metropolitan Sophonii, Mliev Uspensky church, mountain 

Grave, benefactor, Oleksandr Epifanov. 
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РОЛЬ ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА» 
У СТВОРЕННІ УКРАЇНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО 

ТЕАТРУ НА ЗАКАРПАТТІ 
 

 

Історія українського театру Закарпаття має кілька окремих наукових 
праць, що з’явилися у 80-90-х роках ХХ ст.,проте в умовах сьогодення 
вона потребує поглибленого дослідження. Актуальність проблематики 
випливає з того, що за часів тоталітарного радянського режиму значна 
частина матеріалів і документів з життя першого професійного україн-
ського театру Закарпаття-Руського театру Товариства «Просвіта» в 
Ужгороді(1919-1929), знаходилася у приватній власності, а тому для по-
передніх дослідників була невідома, а та частина, що зберігалася в дер-
жавних архівах, була недоступною. 

Українське театральне мистецтво на Закарпатті почало відроджу-
ватися і набирати інтенсивного розвитку вже після розпаду Австро-
Угорської монархії 1918 р. У грудні 1919 року доктор Данило Стахура 
(1860 – 1938) та професор Іван Панькевич (1887 – 1958) заснували «Русь-
кий культурно-просвітній комітет» в Ужгороді, при якому на початку 
1920 р. було організовано драматичний гурток. «Про українську культу-
ру на Закарпатті, – писав В. Ґренджа-Донський, – можна говорити поча-
вши від 9 травня 1920 р., коли основано «Просвіту», яка мала розпочати 
широку культурно-освітню діяльність» [10, с. 45]. Головою «Просвіти» 
було обрано адвоката Юлія Бращайка, заступником голови та головою 
театральної комісії – Августина Волошина. 

Велику спадщину театрально-критичного матеріалу про Руський те-
атр залишив для наступників один із перших театральних критиків За-
карпаття,відомий письменник – Василь Гренджа-Донський. На основі но-
вознайдених архівних матеріалів і документів значно розширено дослід-
ницьке поле, виявлено нові методологічні основи творчого життя Русь-
кого театру. 

Ключові слова: театральне мистецтво,театр, актори, театраль-
на критика, архівні матеріали, культурно-освітня діяльність. 

 

 

У звіті Товариства «Просвіта» за час від  

9 травня 1929 р. до 31 травня 1921 р. зазначе-

но: «З хвилею, коли всю культурно-просвітню 

працю взяла на себе «Просвіта», «Руський 

культурно-просвітній комітет» згорнув свою 

діяльність, а драматичний гурток підпорядку-

вався, як окрема комісія, «Просвіті». 

Гурток розвинув широку діяльність, зіграв 

такі театральні вистави: 7 та 15 липня  

1920 року «Наталка Полтавка» І. Котлярев-

ського – в Ужгороді, 6 серпня – в Мукачеві, 

5 – 6 серпня «Жидівка-вихрестка» І. Тогобо-

чного – в Мукачеві, 9 серпня – в Ужгороді, 

21 серпня – «На перші гулі» С. Васильченка, 

«Жартівниця» М. Альбіковськоro і «Панна 

штукарка» О. Володського у Мукачеві [10, с. 46]. 

Питання функціонування аматорського 

драматичного гуртка при Товаристві «Про-
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світа» постало в центрі уваги Головного ви-

ділу, коли 20 липня 1920 р. професор Іван 

Панькевич підняв на засіданні питання про 

допомогу драматичному гурткові. «Виділ 

прихиляється до його просьби і ухвалює до-

помогу в сумі 300 крон при умові, що гурток 

вистyпить як секція театрального товариства 

«Просвіта» в Ужгороді і буде працювати 

разом з Просвітою [8; 1, с. 6-8]. 

Подальшу діяльність драматичного ама-

торського гуртка Товариства «Просвіта» слід 

розглядати у зв’язку з перебуванням на За-

карпатті в кінці липня 1920 року товариства 

«Кобзар» на чолі з Олексою Приходьком як 

частини колишньої Української Республі-

канської Капели, керованої Олександром 

Кошицем. Саме у зв’язку із «Кобзарем» реа-

лізовується ідея створення в Ужгороді про-

фесіонального українського театру. Вражен-

ня від концертів капелян в Ужгороді було 

надзвичайним, що зблизило їх з драматич-

ним гуртком «Просвіти», і вони спільними 

зусиллями організували декілька концертів 

та театральних вистав. 2 грудня 1920 року з 

нагоди посвячення «Дзвона Свободи», «Коб-

зар» та драматичний гурток «Просвіти» дали 

в Ужгороді дві вистави: «Наталку Полтавку» 

та «Вечорниці» П. Ніщинського. Це дало 

підстави для місцевої преси зробити такі 

заяви: «Ми свідомі ваги такої національної 

інституції, як театр, радо вітаємо його уро-

дини й зі щирого серця желаємо йому, щоб 

він якнайскоріше приступив до праці, спов-

нив той тяжкий та вдячний обов’язок, який 

на нім тяжить...» [12]. 

Уперше «справу основания сталого театру» 

в Ужгороді дає під дискусію голова Товарист-

ва «Просвіта» доктор Юлій Бращайко на засі-

данні Головного виділу 23 вересня 1920 року. 

Вочевидь злиття драматичного гуртка 

«Просвіти» з музично-драматичним товарист-

вом «Кобзар» вимагало відповідної процеду-

ри. Тому 7 грудня 1920 року на засіданні Го-

ловного виділу «Просвіти», згідно поданим 

заявам вісімнадцять ‘членів «Кобзаря» було 

обрано членами «Просвіти» [8; 2, с. 24], які 

мaли всі шанси стати основою нового театру. 

27 грудня 1920 р. до порядку денного Го-

ловного виділу Товариства «Просвіта» вне-

сено питання про організацію в Ужгороді 

українського професіонального театру. Ниж-

че повний протокол цього засідання. 

«Присутні: о(тець) Волошин, о(тець) д(октор) 

Гаджега, Штефан, Стрипський, Мих. Бра-

щайко, Панькевич, Творидло. 

Засідання отворив о Волошин <...> Пе-

рейдемо до найважнішої справи порядку 

денного: до театру. Поручено п(анові) Ми-

ронові Стрипському і п(анові) Дівничеві, 

якого запрошено на засідання як протоколя-

нта, виробити правильник театрального кру-

жка при товаристві. О(тець) Волошин здав 

звіт із переговорів з городською радою в 

справі найму городськоro театру. Стануло на 

тім, що наш театр буде мати право кожного 

тижня одного дня до салі. П(ан) губернатор, 

в якого був завізований (тобто запрошений – 

В.А.) в справі підпори до театру о(тець) Во-

лошин, радив зробити обширну просьбу до 

празького правительства з бюджетом, вика-

зом, на яку публіку та доходи ми числемо і  

т. д. Запрошені на засідання члени управи 

товариства «Кобзар» заявили через п(ана) 

Кирчева, що всі члени згаданого товариства 

ставляться без ніяких умов «Просвіти» до 

розпорядимости. Члени є вільні і можуть 

весь час посвятити справі театру. Драматич-

ний кружок може дальше собі існувати та 

збирати аматорів, а театр повинен бути ста-

лий. І в Празі сказали, що хотіли би, щоб 

театр вже існував! Певне, що театр спочатку 

вже матиме дефіцити, бо публіку треба буде 

доперва виробити. Театр може штyками на 

провінції відіграти величезну культyрну ро-

лю. Сюди хотів би приїхати Микола Садов-

ський, так само міг би приїхати з Відня 

б(увший) директор Національного (треба: 

Державного – В.А.) театру в Києві Крживе-

цький. Ставити внесок поручити «Кобзареві» 

грати як сталому театрові, а при виділі утво-

рити комісію, котра поставила би справу 

теоретично і підготовила справу праці театру. 

Д-р Панькович попирає внесок щодо ви-

бору комісії і додає, щоби повідомити власті, 

що від Нового року театр стало зачинає гра-

ти. На внесення Творидла рішає Виділ, що 

театр потім буде мати назву «Руський театр 

Товариства «Просвіта» в Ужгороді. Комісія 

театральна з 3-ох має опрацювати правиль-

ник для себе та статут для театру, пригото-

вити внесення на назначення членів тимча-

сової дирекції театру, нарешті написати ме-

моріал справі театру з такими прилогами: 

опись (копію – В.А.) контракту в справі ке-
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рамічної школи, статуту театру спис декора-

ції та персоналу, бюджет – і вислати до Пра-

ги делегацією, евентуально, що могла би 

вернути аж до злагодженню просьби. Виділ 

принимає з подякою услуги «Кобзаря». На 

членів театральної комісії вибрано о(тця) 

Волошина, д(окто)ра Бирчака і Приходька. 

Рішено вислати письмо до городської ради, 

щоби відступили салю до першої вистави 

сталого театру на день 8 січня 1921». [8; 3, 

с.28]. Протокол підписали: А. Волошин (го-

лова засідання) та д-р І. Панькевич (секретар). 

Таким чином, 27 грудня 1920 року на базі 

драматичного гуртка Товариства «Просвіти» 

і музично-драматичного товариства «Коб-

зар» зародився перший сталий український 

театр під назвою Руський театр Товариства 

«Просвіти» в Ужгороді. (Руський театр). 

Заплановане на 8 січня 1921 року відкрит-

тя Руського театру не відбулося, тому про 

свято відкриття знову ішлося на засіданні 

Головного виділу «Просвіти» 11 січня 1921 

року. Як свідчить виступ голови «Просвіти» 

Юлія Бращайка, на цьому засіданні, причи-

ною перенесення на кілька днів свята відк-

риття театру були якісь суперечки між кері-

вництвом аматорського театрального гуртка 

та керівництва «Просвіти». Певні незгоди 

могла викликати пропозиція Олекси Прихо-

дька надати статус постійного театру товари-

ству «Кобзар», проти цього вистyпив отець 

Августин Волошин. У присутності Виділу, 

театрального гуртка і театральної комісії 

доктор Юлій Бращайко сказав «Дням 15 с. м. 

має бути свято, яке мусить тішити кожного 

русина. Але радість не буде чиста, бо вже є 

непорозуміння. Тре6а придивитися, де є бо-

лізнь, пізнати, аби можна вилічити «...». За-

вдячуємо театральному кружкові, що він, 

працюючи з ідеї, виробив публіку і поширив 

ім’я «Просвіти». Єму звернули увагу, що в 

запрошеннях та в оголошеннях не видно до-

бре, що то саме «Просвіта» організовує те-

атр. Просить, щоби о(тець) Волошин держав 

промову не лише як голова комісії, але голо-

ви «Просвіти» [8; 4, с. 31]. 

Оскільки щодо запрошень критика стосу-

валася театральної комісії, котру очолював 

Августин Волошин, то він із свого боку за-

уважив, що «не розуміє, звідки і з якої при-

чини отся офензива проти комісії. Бо комісія 

ще лиш організовує театр, приготовила пер-

шу виставу і в своїх запрошеннях виразно 

зазначила, що саме «Просвіта» взялася зор-

ганізувати театр. Театр не є ідентифікований 

з «Кобзарем», на конкурс будуть висуватися 

так члени кружка, як і «Кобзаря». На разі, ще 

не знати, хто буде членом театру, бо ще нема 

статуту» [8; 4, с. 31]. 

До відкриття Руського театру були підго-

товані запрошення і програма свята, які 

включали промову заступника голови Голо-

вного виділу Товариства «Просвіти», голови 

театральної комісії Августина Волошина, 

вітальні промови, оголошення планів і теле-

грам, а також виставу народної драми Ми-

хайла Старицького «Ой, не ходи Грицю, та й 

на вечорниці». 

Отже, 15 січня 1921 року відбулося свят-

кове відкриття першого на Закарпатті україн-

ського постійного професіонального театру – 

Руського театру. 

«Свято почалося промовою голови теат-

ральної комісії Августина Волошина, який у 

своїй красній, добре обміркованій промові 

вказав на велику культурну і національну 

вагу театру взагалі, і спеціально у нас, де 

культурне і національне життя саме зачинає 

розвиватися. Епіграфом до своєї промови 

Августин Волошин бере відомі слова Тараса 

Шевченка – «Наша дума, наша пісня не 

вмре, не загине...». «Підкарпатська Русь», – 

починає свою розмову Августин Волошин, – 

іде навстрічу золотому сонцю, сонцю прав-

ди, свободи і цивілізації. 

Ласкою Всемудрого Творця – викотився 

уже возик нашого народного життя з-під 

темної, солом’яної стріхи. Дорогу сего вози-

ка на початку прикриває ще густий мрак, 

мрак, що із ночі нашої близької минулості 

здіймається над нашою землею. 

Но через темний морок уже пробивається 

світило нового дня, простягається довга до-

рога до науки і мистецтва, і на сій дорозі не 

єсть часу оглядатися, а треба робити, іти да-

лі, бо з днем і сонце піднімається вище і ви-

ще, завдає нам все новішу задачу, і коли зав-

часу не обробимо ниви душ і сердець, тогди 

пропаде для нас благотворна теплота сонця. І 

на цій дорозі повинна піднятися така культу-

рна інституція, як театр, який має малювати, 

тоту ліпшу, цивілізовану, народну будуч-

ність… Се робимо ми днесь: кладемо основ-

ний камінь під будову нашого руського теат-
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ру, сеї дуже важкої інституції культурної, без 

котрої народне життя не може розвиватися. 

«Наш народ, – продовжує Августин Во-

лошин, – любить театр, про що свідчить ба-

гатство народної літератури, віфлеємських 

ігор, містерій і п’єс для молодежі, се доказує 

той факт, що всередині минулого століття, 

коли ледве лиш указувалася зоря свободи, 

тут, в Ужгороді, дораз зачалися вистави сцен 

Духновича і Коритнянського, вистави перек-

лядів Кирила Сабова і скоро рознеслася і у 

нас слава першого руського драматурга Івана 

Котляревського, автора «Наталки Полтавки». 

Августин Волошин чітко бачив єдність укра-

їнського народу на широких просторах Над-

дніпрянщини, Галичини і Закарпаття. Для 

нього поняття «русин», «українець» є тотож-

ними. 

Ідучи за характеристикою Івана Тобілеви-

ча, що «театр – се священний храм, з якого, 

як і з церкви треба вигнати крамарів», Авгу-

стин Волошин підкреслює, що і наш «Русь-

кий театр» має бути храмом, котрий пропо-

відує правду, чистоту обичаїв, благородні 

ідеали культурної жизні, має бути школою, в 

котрій можна багато доброго навчитися і 

котра вказує на наші хиби і на способи, як 

маємо їх усунути, має бути громадською 

інституцією, котра благородно має впливати 

на маси, проводити думки духовного цивілі-

зованого життя, котра раз сміхом, другий раз 

слезами примушує людей думати розсуджу-

вати над її вчинками, котра слабшого підкрі-

пляє, а заблудившого направляє на праву 

дорогу. Сподіваючись на успішне виконання 

поставленої перед Руським театром Товарис-

тва «Просвіта» високої культурної місії та 

його підтримки з боку української громадсь-

кості Закарпаття, Августин Волошин завер-

шує свою промову такими словами: «От іме-

ні виділу «Просвіти» і театральної комісії 

сердечно вітаю Вас і одкриваю отсим пер-

ший руський театр і вручаю єво ревній і 

одушевленній підпорі всіх щирих друзів на-

шого народу і нашої «Просвіти», і передаю 

його в опіку руському народові Підкарпатсь-

кої Русі» [2, с. 235-237]. 

Після виступу-вітання А. Волошина поча-

лася вистава народної драми «Ой не ходи, 

Грицю, та й на вечорниці» за п’єсою Михай-

ла Старицького. У перерві голова Товариства 

«Просвіта» Ю. Бращайко прийняв вітальні 

листи та телеграми, які прочитали інженер 

М. Творидло та професор В. Желтвай. Ві-

тання були від президента Т. Масарика, кан-

цлера Шамаля, голови уряду ЧСР Чернія, 

міністра освіти, губернатора Г. Жатковича, 

віце-губернатора П.Р. Ернфельда, генерала 

Парі, Празького та Брненського театрів, єпи-

скопа А. Паппа, привітальні телеграми пра-

зьких, львівських, віденських, українських 

представництв. Ю. Бращайко подякував і 

висловив надію на подальшу любов і повагу 

до театру, «яки плекатиме саме українську 

культуру, яка дала нам силу видержати сті-

льки нещасть під угорським гнітом і не заги-

нути»[10, с. 55]. 

Показ вистави був успішним, про що пи-

сали майже всі періодичні видання. Вистава 

хвилювала публіку насамперед тим, що лю-

ди бачили на сцені все рідне, близьке. «Лу-

нала наша чарівна пісня, пливло наше мило-

звучне сово, бачили ми там наших колядни-

ків із звіздами ходячих од хати до хати, наше 

село, нашу церков… І бачили ми головне – 

глибоке почуття, здорову веселість та щиру 

душу наших селян. Нам, що бачили щось 

подібне перший раз, було воно так прекрас-

не, так чарівне, що сей вечір не можна забу-

ти до самої смерті», з – писав М. Бращайко в 

річницю театру. 

Невдовзі головний виділ «Просвіти» ство-

рив першу управу Руського театру в такому 

складі: Роман Кирчів – управитель, Михайло 

Біличенко – режисер, Марія Дніпрова-При-

ємська – режисер, Остап Вахнанин – адмініст-

ратор, Олекса Приходько – диригент оркест-

ру. Всі вони виконували і авторські функції. 

У першій трупі театру було десять чолові-

ків – акторів дев’ять жінок-акторок та три 

чоловіки з помічних сил. Їх рівень музично-

вокальної підготовки дозволив працювати в 

музично-драматичному жанрі з репертуаром: 

«Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці» 

М. Старицького, «Невольник» М. Кропивни-

цького, «Вечорниці» П. Ніщинського, «Без-

таланна» І. Карпенка-Карого, «Украдене ща-

стя» І. Франка. 

Перед новоствореним колективом виник-

ло немало проблем. Серед них жито. Міська 

будова театру не мала складу для костюмів, 

декорацій для українського репертуару. Ви-

готовити або придбати нові костюми, деко-

рації, реквізити, перуки чи партитури – не 
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було за що. Актори, не маючи поки що пос-

тійної плати, ділилися «по-братськи» прибу-

тками зі своїх концертів та вистав. Головний 

виділ «Просвіти» 2 лютого 1921 року, обго-

ворюючи проект статуту Руського театру, не 

обходить і фінансового питання: «Рішено 

дальше вислати делегацію до Праги в цілі 

зібрання фондів для театру. В склад делегації 

мають ввійти доктор Бращайко, отець Воло-

шин і Кирчів» [8; 5, с. 36]. 

Поїздка до Праги дала позитивні резуль-

тати. Міністерство народної освіти вділило 

на театр десять тисяч крон з фонду Масари-

ка. Реквізит і театральні костюми та бібліо-

теку в основному для українського побуто-

во-історичного репертуару були закуплені в 

колишньому таборі військовополонених у 

Фрайштаті (Австрія). 

1 квітня 1921 року в Руському театрі на-

стала зміна головний виділ «Просвіти» дору-

чив мистецьке керівництва колективом Бо-

рисові Крживецькому, колишньому директо-

рові Державного драматичного театру в Киє-

ві (1918). Його приїзд збігся з часом отри-

мання Руським театром субсидій в сумі 

50000 кч. Названа сума разом із заробленими 

театром коштами уможливили частково ви-

плачувати акторам по 600-800 кч щомісячно 

та сталу ставку Крживецькому – 1500 кч  

[10, с. 53]. 

На річних звітних зборах Товариства, які 

відбулися 16 червня 1921 р., головою Това-

риства «Просвіти» в Ужгороді було знову 

обрано Юлія Бращайка, заступником Авгус-

тина Волошина, секретарем Івана Панькеви-

ча, а 22 червня було затверджено комісії 

«Просвіти». Театральна комісія і надалі про-

довжила свою діяльність в такому складі: 

А. Волошин, В. Бирчак, С. Кочурак, О. Ваш-

нянин, Р. Кирчів. Згодом, 29 червня 1921 

року, стало відомо: «… про призначення з 

фонду Массарика на театр 250 000 кч» [8:6, 

с. 62]. Це зумовило можливість Театральній 

комісії почати переговори з Миколою Са-

довським на предмет мистецького керівниц-

тва Руським театром та організації при театрі 

навчання місцевої молоді на театральних 

курсах. 

Театральна комісія, очолювана Августи-

ном Волошином з метою завоювання автори-

тету серед місцевого населення та переводу 

Руського театру на професіональну основу, 

проводить ряд інтенсивних заходів. 18 квітня 

1921 року у міському театрі відбувся святко-

вий концерт на пошану Тараса Шевченка. 

Особливе враження зробило виконання кан-

тати «Б’ють пороги» М. Лисенка з оркестром. 

15 серпня 1921 року оголошено акторсь-

кий конкурс, умови якого були видрукувані 

у місцевих газетах, а крім того, у львівських, 

чернівецьких, віденських, а також надіслано 

повідомлення в Йозефов (місто, в якому зна-

ходився табір українських вояків, серед яких 

були і українські актори). 

20 серпня 1921 року для Руського театру 

можна вважити історичним. З протоколу 

дізнаємось: «Засідання отворяє д(окто)р 

Ю. Бращайко і вітає сердечно прибувшого 

директора Садовського. Директор Садовсь-

кий дякує і представляє коротко значення 

театру в житті нашого народу. Потім розви-

нулася дискусія відносно потреб і напряму 

нашого театру, в якій взяли участь о(тець) 

Волошин, д(окто)р Панькевич, д(окто)р 

Бращайко, д(окто)р Бірчак і Микола Садов-

ський. Підчеркнуто, що театр має задачу да-

вати вистави не лише із свого репертуару, 

але і з чужого, маючи притім на увазі й чесь-

кий репертуар. По представленню справи 

п(аном) Садовським рішено виписати кон-

курс на прийняття до театру тутешніх лю-

дей» [8, с.76]. 

В основу контракту з директором театру 

поставлено слідуючі внесення театрально 

комісії: 1. Властитель театру є Товариство 

«Просвіта»; 2. Фінансову господарку конт-

ролюватиме виділ; 3. Задавати загальний 

напрям діяльності театру – виділ; 4. Прини-

мання і виключення членів театру застерігає 

собі виділ; 5.затвердження репертуару –

виділ; 6. Дир.(ектор) Садовський сам буде 

також грати; 7. Зорганізувати театральні 

школи з тут(ешніх) людей – бере на себе ди-

ректор також [8, с. 76]. 28 серпня 1921 року 

Августин Волошин і Микола Садовський 

разом відвідують виставу Руського театру 

«Отець» («Батько») за п’єсою чеського дра-

матурга Алоїза Їрасека. 

Перед початком вистави «Отець» з корот-

кою промовою виступив А. Волошин, зазна-

чивши, що нинішня прем’єра присвячується 

авторові п’єси Алоїзеві Їрасеку з нагоди його 

70-річного ювілею від дня народження. Від 

авторів театру і глядачів ювілярові було на-
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діслано вітальну телеграму. Довідавшись про 

прем’єру, А. Їрасек надіслав листа з подякою 

голові Театральної комісії «Просвіти» А. Во-

лошину, театру і заявив: «Відчуваю велику 

радість, що в Ужгороді ставлять мою драму 

на українській мові» [10, с. 63]. 

За період від 15 січня 1921 року – показу 

вистави «Ой, не ходи, Грицю, та й на вечор-

ниці» по 28 серпня 1921 року – прем’єри 

«Отець», Руським театром було виставлено 

25 п’єс (не однакових за розміром і за худо-

жньою якістю) та три концертні програми з 

творів М. Лисенка, П. Демуцького, Я. Яци-

невича. Місцева преса за ініціативи А. Во-

лошина, публікує перші театральні рецензії, – 

закладаючи підвалини театральної критики 

на Закарпатті, а з 1923 року в щоденнику 

«Русин», який редагував Василь Гренджа-

Донський за ініціативи Августина Волоши-

на, вводиться рубрика «Театр і іскуство» як 

новий крок європеїзації українського театру 

на Закарпатті. 

Починаючи з 1922 р., Науковий відділ То-

вариства «Просвіта» в Ужгороді видає Нау-

ковий збірник Товариства «Просвіта» – одне 

з найбільш авторитетних наукових видань 

Підкарпатської Русі, а також журнали «Пчі-

лка», «Наш рідний край» та ін.,на сторінках 

яких ідеться про життя Руського театру То-

вариства «Просвіта» в Ужгороді. У часи не-

залежності України доступ до архівних ма-

теріалів уможливив уперше в українському 

театрознавстві виявити і розкрити нові фак-

ти, відтворити точність перебігу подій і 

явищ, об’єктивно проаналізувати театраль-

ний процес на Закарпатті у 20-30-х роках  

ХХ ст., встановити генетичну пов’язаність їх 

із сьогоденням,прослідкувати історію украї-

нської мистецької традиції. 
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THE ROLE OF «ENLIGHTENMENT» SOCIETY IN CREATION 

OF UKRAINIAN PROFESSIONAL THE ATER IN TRANSCARPATHIA 

 

The history of Ukrainian theater of Transcarpathia has several separate scientific papers that have appeared in  

80-90s XX century. Hovewer, nowadays it requires in-depth study. 

The urgency of the problems stems from the fact that during the totalitarian Soviet regime much of the materials and 

documents from the life of the first professional Ukrainian theater of Transcarpathia – Rus Theatre of «Enlightenment» 

Society in Uzhgorod (1919-1929), was privately owned, and therefore for the previous researchers had unknown, but 

the part that was kept in the state archives was available. 

Ukrainian theater in Transcarpathia began to emerge and gain intensive development after the collapse Avsto-

Hungarian monarchy in 1918 In December 1919, Dr. Daniel Stahura (1860-1938) and Professor John Pankevych 

(1887-1958) founded «Ruthenian cultural and educational committee» in Uzhgorod, where in early 1920 a drama 

group was organized. As V.Grendzha-Donskiy wrote «One can speak about the Ukrainian culture in Transcarpathia 

beginning at 9 May 1920 when «Enlightenment» was based as, which had started an extensive cultural and educational 

activities» [10, p. 45]. The «Enlightenment» was headed by Julia Braschayka- lawyer, Augustine Voloshin hold the 

position of deputy head and head of theatrical Commission. 

The great heritage of theatrical and critical material concerning the Ruthenian theater was left for future by one of 

the first theater critics of Transcarpathia known writer – V. Grendzha-Donskiy. 

The newfound archival materials and documents greatly expanded explorative field and revealed new methodologi-

cal basis of creative life of Rustheater. 

Key words: theatrical art, theater, actors, theater critics, archive materials, cultural and educational activities. 
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ПРОБЛЕМА ЧОРНОМОРСЬКОГО ФЛОТУ 
І СУДНОБУДІВНИХ ЗАВОДІВ У РОКИ УКРАЇНСЬКОЇ 

РЕВОЛЮЦІЇ: МИКОЛАЇВСЬКІ ВІЗІЇ 
 

 

На основі архівних документів, публікацій у миколаївських періодичних 
виданнях 1917–1919 рр., спогадів учасників подій, праць попередників ви-
світлено питання Чорноморського флоту та суднобудівних заводів доби 
української революції, пов’язані із Миколаєвом. Автор дійшов висновку про 
те, що Центральна Рада припустилася помилок, уважаючи, що Україна 
не має потреби у військовому флоті. В Миколаєві, економіка якого ґрун-
тувалася на суднобудуванні, це призвело до катастрофічної ситуації на 
суднобудівних заводах, призупинення їх роботи, масового безробіття і 
загальної фінансової кризи в місті. Кризова ситуація поглибилася спершу 
у результаті захоплення влади в місті більшовиками, а потім із прихо-
дом німецько-австрійських військ. У результаті в Миколаєві вибухнуло 
повстання, ініціатива якого зародилася на суднобудівних заводах «На-
валь» і «Руссуд». Німці, замість виконання умов Брест-Литовського мир-
ного договору, не тільки захопили діючий Чорноморський флот, а й на-
магалися здійснити добудову закладених ще за Російської імперії військо-
вих кораблів у Миколаєві. Із цією метою вони реквізували миколаївські су-
днобудівні заводи. За гетьманування Павла Скоропадського до делегації, 
яка вела переговори в Берліні з приводу повернення Чорноморського 
флоту Україні, було включено керівників миколаївських суднобудівних за-
водів Бориса Юрєнєва та Миколу Кульмана. Однак, досягнуті на перего-
ворах домовленості про спільне будування кораблів для торгового фло-
ту та сільськогосподарської техніки порушено німцями, через що Павло 
Скоропадський прийняв рішення самостійно будувати кораблі для пот-
реб військового флоту України. Через призначення на посаду Морського 
міністра в уряді Скоропадського колишнього миколаївського градонача-
льника, віце-адмірала Андрія Покровського, Миколаїв не тільки плекав 
надії на відродження Чорноморського флоту та відновлення роботи суд-
нобудівних заводів, а й мріяв про повернення місту статусу центру 
управління Чорноморським флотом. Уряд Скоропадського встиг схвали-
ти рішення про відкриття в Миколаєві Гардемаринської школи для під-
готовки офіцерського складу флоту, керівником якої став уродженець 
Миколаєва, контр-адмірал Сергій Фролов, Миколаїв було визначено міс-
цем дислокації 2-го полку морської піхоти; Миколаївське відділення Бал-
тійського суднобудівного заводу реорганізовано в Миколаївський ремон-
тний і суднобудівний завод морського відомства Української Держави; 
вжито заходів щодо покращення збереженості документів у Чорномор-
ському центральному військово-морському архіві. За Директорії було 
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схвалено низку законів для розбудови військово-морського флоту України, 
в т. ч. затверджено штати Миколаївського військового порту. Планува-
лося, що в Миколаєві інтенсивно розвиватиметься суднобудування, з ці-
єю метою уряд виділяв миколаївським суднобудівним заводам «Наваль» і 
«Руссуд» 20 мільйонів карбованців. У планах Директорії було відкриття в 
Миколаєві Академії, Гардемаринських класів для старшин, інших навчаль-
них закладів для підготовки офіцерів і матросів Чорноморського флоту. 
Таким чином, політика Гетьмана Павла Скоропадського та Директорії 
була спрямована на посилення Чорноморського флоту та розвиток суд-
нобудування, однак через відомі політичні причини й історичні умови ні-
чого із запланованого реалізувати не вдалося. Військово-морські сили 
України відродилися лише за часів незалежності України. 

Ключові слова: Чорноморський флот 1917–1919 років, миколаївські 
суднобудівні заводи «Наваль», «Руссуд», Гардемаринська школа в Мико-
лаєві, Андрій Георгійович Покровський. 

 

 

Актуальність обраної теми визначено 100-

річчям української революції 1917–1921 рр. 

та недостатністю уваги, приділеної в істори-

чній науці регіональний проблематиці, зок-

рема Миколаєву, зазначеного періоду, в т. ч. 

у висвітленні проблеми Чорноморського 

флоту. В розрізі цієї теми опублікували праці 

П. Василевський, І. Гриценко, П. Гай-Нижник, 

А. Лубенець, М. Мамчак, В. Приходько, 

А. Пученков, В. Трембіцький, Т. Штик та 

інші автори [1]). Дослідниками сфокусовано 

увагу в основному на формуванні морського 

відомства в Києві, подіях у Севастополі та 

Одесі. Хоча на початку ХХ ст. у Миколаєві 

вже не розміщувалося управління Чорно-

морським флотом (як-то було у ХІХ ст.), мі-

сто залишалося військово-морським портом 

й було найбільшим в Європі центром війсь-

кового суднобудування. Зважаючи на зна-

чущість суднобудування для забезпечення 

флоту військовими кораблями, автор у статті 

приділятиме увагу Миколаєву та подіям, що 

відбулися у цьому місті в контексті історії 

Чорноморського флоту доби української ре-

волюції. 

Наприкінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст. у 

Миколаєві побудовано суднобудівні заводи, 

в статутних фондах яких містився не лише 

російський, а й іноземний капітал. 25 верес-

ня 1895 р. у Бельгії Ж. Франсуа і Е. Делуа 

заснували «Анонімне товариство корабель-

них верфей, майстерень і плавилень в Мико-

лаєві», пізніше реорганізоване в «Акціонерне 

товариство суднобудівних, механічних і ли-

варних заводів в Миколаєві». Суднобудівний 

завод товариства, основний капітал якого 

знаходився в Брюсселі, ввели до експлуатації 

в жовтні 1897 р. (у народі називали Францу-

зький завод або використовували телеграфну 

адресу «Наваль»). У березні 1911 р. «Societe 

Generale» викупила основний пакет акцій у 

бельгійських власників, закрила бельгійське 

товариство та згодом відкрила французьке 

Товариство Миколаївських заводів і верфей 

«ТМЗіВ». Інтереси «Societe Generale» пред-

ставляв найбільший приватний банк в Росій-

ській імперії – Російсько-Азіатський банк 

(контролювався французьким капіталом). З 

квітня 1912 р. контрольний пакет акцій ви-

купив Санкт-Петербурзький міжнародний 

комерційний банк, який представляв інте-

реси найбільших російських фінансових і 

промислових монополій. За програмами вій-

ськового суднобудування упродовж Першої 

світової війни на заводі збудовано 4 ескадре-

них міноносця типу «Дерзкий» (1914), ліній-

ний корабель «Императрица Екатерина Ве-

ликая», підводний мінний загороджувач 

«Краб», 14 вугільних барж для Севастополь-

ського порту (1915), 4 есмінці типу «Фидо-

ниси» (1917). Не добудованими на 1917 р. 

залишалися другий лінкор «Император Ни-

колай І» (з 1917 р. – «Демократія»), ще 

4 есмінці типу «Фидониси» (так званої Уша-

ковської серії). Завод встиг отримати замов-

лення на 2 крейсери типу «Адмирал Нахи-

мов», 4 підводних човни типу «Орлан» і 

конвоїр підводних човнів «Эльборус». Кор-

пуси цих кораблів збирав «Руссуд», а 

«ТМЗіВ» здійснював їх добудову. З жовтня 
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1913 р. «ТМЗіВ» будував нафтоналивний 

теплохід «Степан Лианозов», 1917 р. його 

передали Морському міністерству під на-

звою «Баку». 

Санкт-Петербурзький міжнародний коме-

рційний банк фінансував завод «Руссуд». 

Завод належав започаткованому 5 листопада 

1911 р. у Петербурзі Російському суднобуді-

вному акціонерному товариству, яке взяло в 

оренду споруди колишнього казенного Ад-

міралтейства на південному березі річки Ін-

гул. Один із найбільших і найкращих за тех-

нічним оснащенням суднобудівний завод 

Європи – «Руссуд» – фактично збудували за 

півтора роки (1911–1912) і вже в липні 

1912 р. на ньому закладено перший лінійний 

корабель «Императрица Мария», зданий 

флоту 1915 р. Другий лінкор «Император 

Александр ІІІ» (з 1917 р. – «Воля») добудо-

вано в 1917 р. Завод також будував корпуси 

4 крейсерів типу «Адмирал Нахимов», у т. ч. 

два з них – для заводу «ТМЗіВ». На «Руссу-

ді» в 1916 р. побудовано величезний плаву-

чий док вантажопідйомністю 30 тис. тон для 

докування лінкорів. Для висадки десанту на 

Босфорі завод виготовив 50 самохідних де-

сантних барж і у 1916 р. передав їх транспо-

ртній флотилії. З цією ж метою в грудні 

1916 р. почалося будівництво 20 десантних 

пароплавів типу «Эльпидифор», але до 

1918 р. вдалося завершили лише один із них. 

Крім цього, за замовленнями «ТМЗіВ» суд-

нобудівний завод «Руссуд» побудував і спу-

стив на воду корпуси 4 підводних човнів 

типу «Орлан», конвоїра підводних човнів 

«Эльборус» і 8 землевідвізних шаланд. 

У 1912 р. на північному березі річки Інгул 

(на території казенного Адміралтейства) бу-

ли відкриті Миколаївське відділення Невсь-

кого суднобудівного заводу, що належав То-

вариству Невського суднобудівного і меха-

нічного заводів, та Миколаївське відділення 

Балтійського суднобудівного механічного за-

воду Морського міністерства Російської ім-

перії. Кораблі будували в Санкт-Петербурзі, 

частинами перевозили до Миколаєва, де їх 

збирали на стапелях, спускали на воду й до-

обладнували. Миколаївське відділення Нев-

ського суднобудівного заводу після добудови 

2 есмінців типу «Счастливый» і 3 підводних 

човнів типу «Нарвал» закрите в 1916 р. Те-

риторію та обладнання 3 травня 1916 р. пе-

редано Миколаївському відділенню Балтій-

ського суднобудівного заводу. 

Миколаївське відділення Балтійського су-

днобудівного заводу добудувало і здало фло-

ту 3 підводних човни «Нерпа», «Морж» і 

«Тюлень» (1915), 2 підводних човни «Утка» і 

«Гагара» (1917). Наприкінці 1916 р. завод 

отримав замовлення на зборку 6 підводних 

човнів типу «АГ21–АГ26», які будувалися 

американською фірмою «Голланд» у Ванку-

вері (Канада) і частинами доставлялися до 

Владивостоку, а далі залізничним транспор-

том до Миколаєва. Один із цих човнів, 

«АГ21», у 1918 р. перейшов до Севастополя, 

другий,»АГ22», опинився 1922 р. у Бізерті, 

інші чотири човни добудовано вже за радян-

ських часів. Відділення здійснювало ремонт 

ескадреного міноносця «Жуткий» і підвод-

них човнів. 1918 р. Миколаївське відділення 

Балтійського суднобудівного механічного за-

воду перейменовано на «Ремсуд». У березні 

1920 р. завод «Ремсуд» увійшов до Об’єднання 

«Тремсуд» разом із заводом «Руссуд» і 

«ТЭМВОД». 

На 1914 р. у Миколаєві працювало 43 вели-

ких підприємства із загальною чисельністю 

працюючих 16921 чол. і сумою виробництва 

в 35 909 606 руб. [2]. Значущість Миколаєва 

в Першій світовій війні підкреслено візитами 

імператора Миколи ІІ (1915) на суднобудівні 

заводи. За даними на 1916 р. у Миколаєві 

мешкало понад 157 тис. жителів, із яких 

майже 25 тис. працювали в суднобудівній 

промисловості, що була основною галуззю 

економіки міста. Зважаючи на те, що в кож-

ного заводчанина була сім’я, у підрахунку 

маємо понад половину мешканців Миколає-

ва, пов’язаних із суднобудуванням. Протя-

гом Першої світової війни в Миколаєві роз-

міщувалася або через місто проходила вели-

чезна кількість військових частин, більшість 

будівель було перетворено на казарми. Ми-

колаїв надавав притулок кільком військовим 

шпиталям. Революційні події 1917 р. Мико-

лаїв зустрів, знесилений війною. 

Після публікації 3-го Універсалу Центра-

льної Ради (7 листопада 1917 р.), яким про-

голошувалася Українська Народна Республі-

ка, Миколаївська рада об’єднаних українсь-

ких організацій 10 листопада 1917 р. схвали-

ла постанову, в якій вітала Універсал Украї-

нської Центральної Ради про оголошення 
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«Української Демократичної Республіки в 

складі Федеративної Росії» і закликала укра-

їнських солдатів, матросів, офіцерство, робі-

тників та всю демократію Миколаєва підт-

римати Верховний краєвий орган – Центра-

льну Раду [3]. В Миколаєві розпочався про-

цес розгляду 3-го Універсалу на різних зіб-

раннях й вироблення резолюцій про відно-

шення до Центральної Ради. Позитивні резо-

люції схвалено Миколаївським морським 

арсеналом [4], 1-ї батареєю та дивізійним 

комітетом Чорноморського мортирного ар-

тилерійського дивізіону [5], командою Ми-

колаївського флотського півекіпажу [6], крей-

сера «Адмирал Нахимов» та міноносця «Це-

риго» [7], командою транспорту «Дон» [8], 

загальними зборами Союзу українських вій-

ськово-морських організацій [9], загальними 

зборами робітників цеху із озброєння кораб-

лів (назву заводу не зазначено – Л. Л.) [10], 

робітниками такелажного цеху суднобудів-

ного заводу «Руссуд» [11], загальними збо-

рами робітників-українців заводу «Руссуд» 

[12], Миколаївською організацією УСДРП 

[13], загальними зборами солдат і офіцерів 

34-го відділу легкої батареї зі стрільби по 

повітряному флоту [14], Миколаївської місь-

кою думою [15] тощо. 

У листопаді 1917 р. член Центральної Ра-

ди Дмитро Володимирович Антонович відві-

дав Миколаїв з метою з’ясування питання 

про можливу українізацію Чорноморського 

флоту [16]. У своїх спогадах уже в Празі 

1932 р. Д. В. Антонович писав, що саме в 

Миколаєві, а не в Одесі чи Херсоні, він очі-

кував зустріти великий півекіпаж, який пра-

гнув притягти на бік Центральної Ради, і йо-

го очікування виправдалися: «Справді, в Ми-

колаєві полуекіпаж ми застали величенький, 

мабуть, тисяч до трьох люду, але судів в 

Миколаєві майже не було, крім якої пари, що 

стояли на верфях для ремонту. З полуекіпа-

жем мені і прийшлося вести переговори. 

Більшовицьких більших і впливовіших груп 

між ними не було (ті седіли на судах), украї-

нці були в більшості, але не дуже активні і 

взагалі подавляюча більшість була пасивна, 

люде ще краще себе почували на суходолі в 

казармі, ніж на судах. Активнійші очевидно, 

оставалися на суднах, а менш активні одій-

шли в полуекіпаж, де і сиділи, не бажаючи 

їхати додому на сільські злидні. З таким 

полуекіпажем договоритися було не важко, і 

після кількох мітингів, на яких мені довелося 

чимало говорити і роз’яснювати і перетра-

ктацій з виборними, рішили, що вони приз-

нають зверхність Центральної Ради, поси-

лають від себе уповноважених в Морську 

раду у Київі і виробляють разом свої посту-

ляти до Центральної Ради. Головним чином 

ці постуляти зводилися до вимоги від 

Центральної Ради окремого морського міні-

стерства, незалежного від військових справ. 

Я для себе поробив деякі виявлення в цій 

справі, особливо мені стало ясно, що в цій 

ситуації справа флоти для України була 

справою принципу, а не реальности. Україна 

без Криму, як це тоді стояло, не має ні одної 

бухти, де міг би стояти військовий флот, бо 

такою бухтою є тільки Севастополь. Бухта 

в Миколаєві надто глибоко всунута в суходіл 

і годиться тільки для того, щоб там доки 

мати, або щоб там флота була з мінімаль-

ними ворожими силами замкнута. Тому, 

приїхавши до Києва, я зробив звіт з своєї 

поїздки, головне до Одеси, а про інше, про 

полуекіпаж в Миколаєві і морську справу я 

згадував дуже мало і в тому дусі, що без 

Севастополя ні про яку флоту на Чорному 

морі говорити не приходиться» [17]. 

За часів Центральної Ради справами фло-

ту займалася Генеральна українська морська 

рада, а з грудня 1917 р. – Генеральне секре-

тарство морських справ. Центральна Рада в 

умовах війни приймала недалекоглядні рі-

шення про обмежені потреби України у вій-

ськовому флоті. Один із авторів «Тимчасово-

го закону про фльоту УНР», С. О. Шрамченко, 

в статті, написаній 1935 р. у Варшаві, звину-

вачує в цьому Д. В. Антоновича й інших 

провідників морської справи періоду Центра-

льної Ради. Навіть призначення Д. В. Анто-

новича на посаду він називає «анекдотич-

ним», «вибір упав на п. Д. Антоновича, бо 

він, мовляв, любить Дніпро й ще студентом 

любив гребти на човнах» [18]. Власне сам 

Д. В. Антонович свідчив про своє здивуван-

ня на пропозицію Морської ради, яка вису-

нула його кандидатуру на секретаря морсь-

ких справ, заявивши, що він своїм «одмов-

ленням не повинен робити труднощів». 

Д. В. Антонович писав: «Ті уявлення про 

морську військову флоту як про річ нереаль-

ну мені дали можливість поставитися до 
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цієї справи пасивно і "труднощів не роби-

ти"» [19]. На засіданні Генерального секре-

таріату 22 грудня 1917 р. Д. В. Антонович 

заявив: «Морське секретарство має завіду-

вати Чорноморським флотом, який повинен 

охороняти берег Української Республіки і 

тих держав, які з нею межують по березі 

Чорного моря. Утримання флоту повинні 

взяти на себе всі ті держави, інтереси яких 

він охороняє. Для цієї мети досить двох бро-

неносців і флотилії міноносців з командою в 

10-12 тис. матросів. Решту кораблів демо-

білізувати і перетворити в державний тор-

говельний 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.» [20]. 

29 грудня 1917 р. Центральна Рада затве-

рдила «Тимчасовий законопроект про флот 

Української Народної Республіки», яким 

проголосила таке: «Українська Центральна 

рада, основуючись на великих подвигах і же-

ртвах, подіяних українським народом на 

протязі віків для охорони Чорноморського 

побережжя, і на тім, що північне побе-

режжя Чорного моря в переважній частині 

становлять українські землі, а також з ува-

ги на те, що [на] Вкраїну спадає обов’язок 

охорони політичних і економічних інтересів 

згаданного побережжя і на те, що українсь-

кий народ поклав велику працю в справі 

утворення і оборудовання Чорноморскої фльо-

ти, а також на необхідність негайного під-

тримання Чорноморскої фльоти, ухвалила: 

I. Російська Чорноморська фльота – війско-

ва і транспортна – проголошується фльо-

тою Української Народної Республіки і ви-

конує всі обов’язки по охороні побережжя і 

торговлі на Чорному і Азовському морях. 

Примітка: Українська Народна Республіка 

під час демобілизації транспортної флотилії 

має вступити в погодження з республіками, 

що засновуються на Чорноморському побе-

режжі, відносно поділу торговельної фльо-

ти… IV. З часу проголошення цього закону 

всі російські військові і транспортні кораблі 

на Чорному і Азовському морях повинні під-

няти вищезгадані прапори Української На-

родної Республіки. V. Українська Народна 

Республіка переймає на себе всі зобов’язання 

Російського уряду щодо Чорноморської фльоти 

і утримання фльоти та портів. VI. Генера-

льному секретарству міжнародних справ 

доручається подати цю ухвалу до відома всім 

державам» [21]. Отже, у баченні Централь-

ної Ради Чорноморський флот ставав лише 

флотом берегової охорони й утримувати йо-

го мали всі держави Чорноморського узбе-

режжя, згодом Центральна Рада прийняла 

рішення про скасування обов’язкової війсь-

кової служби, взамін проголосивши доброві-

льний найм на флот. С. О. Шрамченко писав, 

що «…тогочасне правительство Централь-

ної Ради, складаючись у більшості з людей, 

для яких соціалістичні ідеї дорожчими були 

від живих потреб власної держави, зовсім не 

мало можности й часу розуміти справи ви-

ключно з національно державного боку. І 

тому друга частина «Тимчасового закону 

про фльоту» замість того, щоби існуючий 

порядок у фльоті підтримати, бодай тим-

часово, до певних реформ у майбутньому, 

просто руйнує те, що там у фльоті лишало-

ся ще здорового та нерозкладеного… Наза-

гал, ця друга частина закону мало цим від-

ріжнялася від большевицьких декретів та й 

то лише тогочасних. На підставі цієї другої 

частини Міністр Морських Справ УНР ви-

дає накази один за другим про звільнення зі 

служби у фльоті одного річника за другим, 

звільняє тих самих свідомих українців-

чорноморців, які навпаки лише мріяли слу-

жити у рідній фльоті. Таке звільнення було 

зв’язане з виключенням з утримання й тому 

серед загально-революційного розкладу воно 

лише сприяло тому, що українці, позбавлені 

засобів до життя, не мали можності чека-

ти, доки колись там повстануть зараз неіс-

нуючі ще ріжні професійні спілки моряків і 

т. і., які б їм у невідомому майбутньому ма-

ли допомогти вступити знову на воєнно-

морську службу, й їхали до дому. Взагалі ж, 

цей перший період існування Українського 

Морського Міністерства можна лише на-

звати періодом руйнації фльоти згори, бо 

знизу йшла здорова національна течія, яку 

треба було лише відповідно та доцільно ви-

користати» [22]. 

Дійсно, у Чорноморському флоті, де осо-

бовий склад налічував 65 % українців, поча-

лася українізація: на багатьох кораблях був 

піднятий український національний прапор. 
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Офіцери та матроси з українців ставилися до 

флоту набагато відповідальніше, ніж провід 

держави. Українська Чорноморська Громада 

заявила про намір «мати фльоту в півтора 

рази сильнішу від усіх воєнних фльот у чорно-

морському просторі». На початок бажалося 

мати «три бригади лінійних кораблів, бригаду 

крейсерів, гідрокрейсерів, три дивізії мінонос-

ців, підводних човнів та деяку кількість кораб-

лів окремого призначення. До складу фльоти 

теж мала входити гідроавіація» [23]. 

27 січня (9 лютого) 1918 р. у Брест-

Литовському Центральна Рада підписала 

мирний договір із країнами Четверного сою-

зу (Німецькою імперією, Османською імпе-

рією, Австро-Угорською імперією та Болгар-

ським царством), відповідно до якого німе-

цькі війська разом із австро-угорськими сою-

зниками мали допомогти Центральній Раді 

відновити її владу та позбутися більшовиків. 

Це був відчайдушний крок українського 

уряду. За військову допомогу Центральна 

Рада обіцяла Німеччині 60 млн. пудів зерна, 

інше продовольство, а також залізну руду 

[24]. З 3 березня 1918 р. у Києві вже працю-

вала Рада народних міністрів, а 9 березня 

1918 р. до столиці повернулася й Мала Рада. 

На думку укладачів збірки документів 

«Українська Центральна Рада» докторів іс-

торичних наук В. Ф. Верстюка, О. Д. Бойка 

та інших, безсумнівним результатом цього 

кроку стало насамперед те, що «надії 

Центральної Ради на захист національної 

незалежності Української держави німець-

ко-австрійськими військами не виправдали-

ся» [25]. Фатальним для України й Чорно-

морського флоту стало фактичне зречення 

урядом Центральної Ради Криму, спершу 

анонсоване ще в ІІІ-му Універсалі Централь-

ної Ради, потім в проекті Конституції Украї-

нської Народної Республіки, законі про ад-

міністративно-територіальний поділ Украї-

ни, повторене в Брест-Литовську, на перего-

ворах щодо демаркаційної лінії з РСФСР [26]. 

За часів уряду В. О. Голубовича Морське 

міністерство Центральної Ради як окреме 

відомство було ліквідоване, а обов’язки 

Морського міністра з 9 березня 1918 р. пере-

брав на себе виконувач обов’язків Військо-

вого міністра Олександр Тимофійович Жу-

ковський (Військовий міністр з 22 березня 

1918 р.). Він намагався сформувати структу-

ру морського відомства й навіть були скла-

дені штати Міністерства Справ Морських 

Української Народної Республіки [27]. Вій-

ськове міністерство, усвідомлюючи катаст-

рофічність ситуації на флоті, намагалося взя-

ти Чорноморське узбережжя під свій конт-

роль. До військових портів призначалися 

українські коменданти, котрим мали підпо-

рядковуватися всі установи, судна, транспо-

ртні засоби, склади, зброя та всяке майно 

колишнього Чорноморського торгового і 

військового флотів та їхніх берегових частин 

[28]. 15 березня 1918 р. О. Т. Жуковський 

видав наказ, за яким всі боєздатні кораблі 

мали негайно зібратися в Севастополі, а ті, 

що потребували ремонту, в Миколаєві. Про-

те, основна мета наказу полягала в упоряд-

куванні демобілізації флоту [29]. 27 березня 

1918 р. О. Т. Жуковський видав наказ, за 

яким повинна була розпочати свої дії транс-

портна флотилія та мали бути встановлені 

рейси зо всіма портами Чорного моря для 

здійснення торгово-промислових операцій. 

Цим же наказом колишній градоначальник 

міста Миколаєва, віце-адмірал Андрій Геор-

гійович Покровський призначався начальни-

ком охорони південно-західної частини Чор-

ного моря, йому доручалося вжиття заходів 

щодо протралення каналу для торговельних 

зносин [30]. 17 квітня 1918 р. було опубліко-

вано вкрай дивний, з огляду на загрозливу 

для України ситуацію, наказ по морському 

відомству Української Народної Республіки: 

«З приводу закінчення війни з державами 

четверного союзу, потреби прогресивного 

розвитку і збільшення бойової фльоти не 

потрібується і з приводу того, що зараз по-

трібується широкий культурний розвиток 

краю, а за для того будуть необхідні майс-

терні, заводи і робітничі сили, всяке будів-

ництво нових бойових кораблів на всіх вер-

фях і заводах Української Народньої Респуб-

ліки тимчасово припиняється» [31]. 

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 загинули тисячі офі-
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церів і членів їх родин [32]. Під час боїв за 

Одесу у січні 1918 р. більшовики захопили 

українізовані кораблі Чорноморського фло-

ту, а їх особовий склад піддали тортурам 

[33]. 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. 

18 лютого 1918 р. в Миколаєві було створено 

Раду народних комісарів, у якій комісаром із 

морських справ став Ігнат Костянтинович 

Шабалов (від лівих есерів) [34]. Комісаріт 

морських справ розгорнув у Миколаєві агі-

тацію за запис до морських загонів Робітни-

чо-Селянської Червоної Армії всіх демобілі-

зованих моряків військового і комерційного 

флотів [35]; 6 березня 1918 р. у Миколаєві 

оприлюднено накази Центрофлоту більшо-

вицької Росії про створення комісій для за-

пису військових моряків бойових частин 

флоту до соціалістичного флоту на умовах 

вільного найму, а також про призупинення 

видачі пайкових і обмундирування військо-

вим морякам (що спонукало моряків перепи-

суватися до соціалістичного флоту) [36]; 

11 березня 1918 р. в наказі комісара у морсь-

ких справах по м. Миколаєву І. К. Шабалова 

роз’яснувалися умови приймання на службу 

«въ военный флотъ Россійской республики» 

всіх моряків, здатних до несення військової 

служби на кораблях і в берегових частинах [37]. 

Економічна криза в Миколаєві ще в січні 

1918 р. досягла свого піку, місто більше не 

могло фінансово підтримували суднобудівні 

заводи, що працювали за оборонними замов-

леннями на зовнішній ринок. Міський голова 

В. П. Костенко заявив, що «… заводи з’їдять 

місто і потім повинні будуть закритися. З 

листопада місяця вдалося підтримати заво-

ди за рахунок запасів Державного банку. 

Проте, так як політична криза затягнулася 

і їй не видно кінця, то цей спосіб підтримки 

заводів надалі загрожує загибеллю всьому 

місту і не вирішує питання, а лише відкладає 

закриття заводів на 2-3 тижні, доки не бу-

дуть вичерпані до дна всі каси банків. Оче-

видно, що таке місто як Миколаїв, не може 

винести на собі настільки непосильного тя-

гаря, як субсидування великих місцевих заво-

дів...» [38]. Міське самоуправління викорис-

тало всі можливі ресурси для здобуття фі-

нансування заводам, навіть зверталося про 

позику до уряду Центральної Ради, від якої, 

крім обіцянок (на 1,2 млн. руб. при потребі в 

10 млн. руб. на місяць тільки для видачі зар-

плати робітникам суднобудівних заводів), 

Миколаївська міська дума, нічого не отри-

мала [39]. До того ж, дума не могла подолати 

колізію, за якої миколаївські банки було під-

порядковано Державному банку Української 

Народної Республіки, а правління суднобуді-

вних заводів знаходилося в більшовицькому 

Петрограді. Відтак, не існувало жодної мож-

ливості здобути хоч якесь фінансування для 

суднобудівних заводів. 

На березень 1918 р. заводи «Наваль» і 

«Руссуд» за постановою Ради народних ко-

місарів перейшли у власність Російської Ре-

спубліки, а комісаром цих заводів було приз-

начено колишнього директора-розпорядника 

заводів Миколу Івановича Дмитрієва [40]. У 

перших числах березня 1918 р. комісар мор-

ського відомства Бистров привіз із Петрог-

рада 11 млн. руб. і ніби сам про це заявив 

газеті «Голос труда». Голова Ради народних 

комісарів О. Й. Зимак розпорядився, щоб 

жодна з друкарень міста не друкувала «Го-

лос труда», позаяк «чашу терпіння перепов-

нили замітки про те, що комісар Бистров 

привіз із Петрограда 11 млн. руб., яка не від-

повідає дійсності». Згодом з’ясувалося, що 

Бистров доставив ніби то лише 7,5 млн. руб. 

для виплати зарплати робітникам суднобуді-

вних заводів «Руссуд» і «Наваль», при чому 

першому заводу діставалося 6 млн. руб, а 

другому – 1,5 млн. руб. Рада народних комі-

сарів спершу запропонувала «Руссуд’у» зда-

ти гроші до банку для рівномірного розподі-

лення їх між усіма миколаївськими завода-

ми, але руссудівці відмовилися. Тоді Рада 

народних комісарів скасувала призначену 

дату для виплати зарплати – 6 березня 

1918 р. й конфіскувала гроші. Газета «Голос 

труда» була закрита на підставі постанови 

Верховної Колегії Ради робітничих і війсь-

кових депутатів. Однак, вона ще встигла 

опублікувати резолюції загальних зборів 

кількох цехів заводу «Руссуд», у яких завод-

чани виступали проти створення Червоної 

армії, а також вимагали скликання Установ-

чих зборів [41]. 16 березня 1918 р. М. А. Му-

равйов, утікаючи з Миколаєва, прихопив із 

собою цінності місцевого відділення Держа-
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вного банку на суму 17 млн. руб., що склада-

ло третину з накопичених більшовиками 

всіма можливими репресивними способами в 

банку грошей і майна [42]. При цьому 

М. А. Муравйов «ощасливив» миколаївців 

палкою промовою: «...Невже гроші, якщо ми 

вам їх дамо, забезпечать вас. ... Гроші у нас 

є, їх вистачить, щоб дати вам, але ми не 

можемо дати вам їх, ми не даємо їх принци-

пово. Революцію і її захист потрібно поста-

вити на ідейний ґрунт, необхідно зрушити їх 

з точки грошових розрахунків. ... Новоросію 

ми захищаємо не заради її самої, не заради її 

робітників, а заради того, що вона нам пот-

рібна як територія маневрів для боротьби з 

контрреволюцією, з румунською олігархією і 

німецькими бандами. Усе найкраще і рево-

люційне йде до нас з півночі, з Уралу, Дону. 

Все це збирається за Дніпром і справжня 

війна почнеться звідти. …Миколаїв перебу-

ває в щасливих стратегічних умовах, його 

дуже важко взяти, [а] організувати його 

охорону не важко. Нехай армія несе зовніш-

ню оборону, а робітники нехай організову-

ють внутрішню, нехай дадуть можливість 

провести евакуацію народного майна. Пот-

рібно вивезти все, ні фунта міді, ні фунта 

олова не повинно потрапити ворогові» [43]. 

17 березня 1918 р., коли німецькі війська 

входили до Миколаєва, на «Навалі» і «Рус-

суді» відбулися спільні засідання заводських 

і цехових комітетів із керівниками заводоуп-

равління. На них вирішено через відсутність 

коштів закрити заводи з 18 березня 1918 р., а 

з наявних у заводських касах зовсім незнач-

них сум виплатити робітникам і службовцям 

зароблену до 16 березня 1918 р. зарплату. 

Тільки «Руссуд» 18 березня 1918 р. змуше-

ний був викинути на вулицю понад 4 тис. 

робітників, які ставали безробітними [44]. 

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 військами в Криму Роберт фон Кош, зва-

жаючи на те, що за Берестейськими угодами 

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 

Української Народної Республіки. 28 квітня 

1918 р. командуючий Чорноморським фло-

том віце-адмірал М. П. Саблін підняв україн-

ські прапори на Севастопольському рейді. 

Більшовицький уряд Росії, вважаючи Крим і 

Чорноморський флот своїми, наказав у разі 

неможливості утримання Севастополя пере-

вести флот до Новоросійська. В ніч з 29 на 

30 квітня 1918 р. частина кораблів під черво-

ними прапорами вийшла до Новоросійська. 

Під тиском більшовиків, які всіляко доводи-

ли М. П. Сабліну, що німці захоплять флот, у 

ніч з 30 квітня на 1 травня 1918 р. він вивів 

ще кілька кораблів під Андріївськими пра-

порами до Новоросійська. Це була помилка, 

оскільки інші кораблі не пішли за М. П. Саб-

ліним й лишилися в Севастополі під україн-

ськими прапорами. Натомість, німці виріши-

ли, що умови Берестейського мирного дого-

вору порушено, звинуватили в цьому весь 

Чорноморський флот і захопили Севасто-

поль. Р. фон Кош оголосив Чорноморський 

військово-морський флот інтернованим до 

закінчення війни [45]. Більше того, німецьке 

командування підняло німецькі прапори на 

залишених кораблях Чорноморського флоту 

й мало намір усіх матросів і офіцерів зааре-

штувати й направити до спеціальних таборів 

для інтернованих. На заваді цього став тим-

часовий командувач флотом УНР Михайло 

Михайлович Остроградський-Апостол. Зва-

жаючи на позицію українського уряду щодо 

відсутності потреби в потужному флоті й 

необхідності лише у береговій охороні, німці 

за рахунок кораблів Чорноморського флоту 

почали підсилювати власні військово-морські 

сили [46]. 

Захопивши Миколаїв, німці намагалися 

порядкувати на заводах, що викликало спро-

тив заводчан. У перший же день перебування 

в Миколаєві, 17 березня 1918 р., німецькі 

офіцери і солдати на автомобілі прибули до 

прохідної суднобудівного заводу «Наваль». 

Представники заводського комітету зустріли 

й супроводжували німців по території заво-

ду. Вони оглянули недобудовані кораблі на 

стапелях і, задоволені на перший раз відпо-

відями на запитання, покинули завод [47]. 

20 березня 1918 р., на закритому засіданні, 

влаштованому більшовиками на суднобудів-

ному заводі «Наваль», було вирішено висту-
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пити проти німців 22 березня 1918 р. Рішен-

ня підтримали завкоми заводів «Наваль», 

«Руссуд», «Темвод» і учасники мітингу на 

заводі «Руссуд». Однак, есери та меншовики, 

насамперед Софія Мандельштам, наполягали 

на тому, що боротьба проти добре організо-

ваної армії стане самогубством. Незважаючи 

на схвалене рішення про повстання, плану 

його не було розроблено й спалахнуло воно 

несподівано. У четвер, 21 березня 1918 р., на 

заводі «Наваль» виник конфлікт між робіт-

никами та німецькими військовими з приво-

ду реквізиції німцями бензину. В п’ятницю 

вранці на заводі «Наваль» знову почався мі-

тинг, лунали вимоги про видачу зброї з Сою-

зу металістів і Революційного комітету. Гу-

док, що пролунав о першій годині дня, заво-

дчани сприйняли як сигнал до початку повс-

тання. Про жертви цього повстання знаходи-

мо різні відомості. Його учасник М. К. Щеглов 

повідомив, що німці втратили «понад тисячу 

чоловік убитими» [48]. Прес-секретар німе-

цького командування в Миколаєві, Вальтер 

Фест, писав, що «об’єднані війська» втрати-

ли 200 чоловік убитими й 400 пораненими 

[49]. Газета «Родной край» повідомила про 

близько 2 тисячі вбитих, але не зазначила 

скільки з якої сторони[50]. Наслідки цього 

повстання для німців полягали в тому, що 

після придушення повстання вони одержали 

повний контроль над Миколаєвом і могли 

приступити до здійснення тієї «мирної місії, 

що випала німецькій армії», тобто до виве-

зення зернових та інших продуктів [51]. 

На ранок 24 березня 1918 р. німці почали 

масові обшуки, арешти й терор. Вони вдира-

лися до кожного будинку й квартири, шука-

ли ніби більшовиків і зброю, проте розстрі-

лювали без суду й слідства просто підозрі-

лих містян. Як це не абсурдно виглядає, нім-

цями був арештований міський голова 

В. П. Костенко, якого звинувачено у відсут-

ності контролю за настроями населення. 

28 березня 1918 р. міська дума зібралася на 

засідання, в якому вирішила негайно відря-

дити до Центральної Ради делегацію у складі 

гласних Баяна Євгеновича Терентьєва, Олек-

сандра Микитовича Ісаєва та Фроїма-Самсона 

Ноєвича Злочевського, а також Олександра 

Йосиповича Рожанського, котрий хоча й не 

був гласним думи, проте він був членом 

Центральної Ради [52]. 

13 квітня 1918 р. до Миколаєва прибула 

спеціальна парламентська анкетно-слідча 

комісія Центральної Ради. До її складу вхо-

дили: Андрій Мельник, Шаля, Андрій Долуд, 

Павлов, Матвій Гіндес, а також представни-

ки від Міністерства юстиції (Ольшанський) 

та від Військового міністерства (Подольсь-

кий). До завдань комісії належало з’ясування 

стосунків, які склалися між німецьким ко-

мандуванням і міським самоуправлінням, 

випадків анархічних виступів, а також «на-

строїв умів на місцях». Комісія отримала від 

Центральної Ради повноваження здійснюва-

ти допити як представників цивільної влади, 

так і військових, знайомитися із діловодст-

вом, відвідувати тюрми, опитувати арешто-

ваних. У разі виявлення незаконних дій вла-

ди, комісія мала право звільняти посадових 

осіб. Результати своєї роботи комісія мала 

представити на розгляд Центральної Ради 

[53], але в архівному фонді Центральної Ра-

ди виявлено лише чернетку, на якій в кількох 

словах занотовано про розгляд у Раді питан-

ня про припинення розстрілів у Миколаєві. 

Відтак, результати роботи цієї комісії зали-

шаються нез’ясованими. 

9 (22) квітня 1918 року в присутності 

представників німецького командування від-

булося чергове закрите засідання Миколаїв-

ської міської думи, на якому обговорювалися 

результати роботи делегації Миколаївського 

міського управління в Центральній Раді, де 

гласні думи зустрічалася із Головою Ради 

Народних Міністрів і Міністром іноземних 

справ Всеволодом Олександровичем Голу-

бовичем, Міністром внутрішніх справ Ми-

хайлом Степановичем Ткаченко, іншими  

членами уряду Української Народної Респу-

бліки. Гласний Ф.-С. Н. Злочевський, пові-

домив, що в деяких міністерствах Миколаєву 

надавали особливого значення: він стане 

головним містом землі Помор’я та буде спо-

лучений з Києвом прямим залізним шляхом. 

Ніби в Центральній Раді планували в майбу-

тньому розгорнути в Україні будівництво 

залізниць, що завантажило б замовленнями 

миколаївські суднобудівні заводи. Однак, ін-

ший член миколаївської делегації, Б. Є. Те-

рентьєв, не поділяв оптимістичних вражень 

своїх колег від спілкування з членами уряду 

Центральної Ради. Він сказав, що «його вра-

ження дещо інше: він не розраховує на про-
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дуктивність нинішнього кабінету, так як йо-

го діловитості він не побачив» [54]. 

Гетьман Павло Петрович Скоропадський, 

незважаючи на прихід до влади за допомо-

гою Німеччини, наполягав на поверненні 

нею флоту Україні й не бачив майбутнього 

Української Держави без Криму. У своїх 

спогадах П. Скоропадський писав: «…В пер-

вые же дни у нас было решено, что необхо-

димо, чтобы весь флот был украинским... 

Наша главная деятельность заключалась в 

том, чтобы добиться передачи флота нам, 

что и было достигнуто, к сожалению, лишь 

осенью и то на очень короткий срок… Немцы 

же вели в отношении флота политику захва-

та и, скажу, захвата самого решительного. С 

кораблей все вывозилось, некоторые суда уво-

дились в Босфор, в портах все ценное ими 

утилизировалось. Наконец, дело дошло до то-

го, что в Николаеве были захвачены все наши 

кораблестроительные верфи с[о] строящи-

мися там судами, между прочим, там было 

несколько судов небольшого типа, называемо-

го «эльпидифор», немцы особенно хотели 

им[и] завладеть. Я решительно протестовал, 

и верфи эти нам вернули. Вообще, все время 

приходилось шаг за шагом отвоевывать мор-

ское добро …»[55]. 

10 травня 1918 р. за наказом П. Скоропад-

ського була створена спеціальна комісія з 

реформування флоту на чолі із А. Г. Покров-

ським. 23 травня 1918 р. побачив світ наказ 

по морському відомству Української Держа-

ви такого змісту: «По дорученню ясновель-

можного ПАНА ГЕТЬМАНА всієї України 

об’являю, що вся оборона Чорноморсько-

го побережжя задержується і підчиняється 

у всіх відношеннях Головному Командіру і 

Командуючому фльотою Української Дер-

жави Віце-адміралу Покровському. В наслі-

док цього Головному Командіру Портів і 

Командуючому фльотою знова підлягають 

всі частини оборони як нибудь вийшовши із 

під його власти. Вся оборона побережжя 

Чорного моря розпадається на райони: Пів-

нічно-Західний район – від західного кордону 

Української Держави по всьому побережжі, 

включаючи всі берегові укріплення, твердині, 

радіо-станції, прожектори, авточастини і 

т. и., розміщені на побережжу, через міста 

Одессу, Очаків, Миколаїв, Херсон, Кинбурн-

ську косу до міста Перекопа; заведення слі-

дуючих районів, їх організації і границі бу-

дуть об’явлені додатково. До подальшого 

розвитку оборони поки що задержується в 

бувшім у воєнний час об’ємі вся гарматна 

часть оборони і військово-сухопутний відділ 

при Головному Командірові Портів і Коман-

дуючим фльотою Української Держави. На 

загальній основі формування для сухопутної 

армії будуть формовані три полки морської 

піхоти для несення служби по обороні і вар-

туванню майна приналежного Морському 

Відомству…» [56]. 1 червня 1918 р. комісія 

А. Г. Покровського представила план будів-

ництва і реформування національного флоту 

Української Держави. 

7 червня 1918 р. «Товаришом Військового 

Міністра по Морським Справам» П. Скоро-

падський призначив Миколу Лаврентійовича 

Максиміва («заднім числом» з 29 травня 

1918 р.) [57]. 10 червня 1918 р. замість 

контр-адмірала М. М. Остроградського-Апостола, 

котрий украй негативно ставився до німець-

ких вимог у Севастополі, гетьманським  

представником в Криму став «більш дипло-

матичний» контр-адмірал В’ячеслав Євгено-

вич Клочковський [58]. З травня-червня 1918 р. 

почалося формування Морського міністерст-

ва в складі Морського Генерального Штабу, 

Головного Морського Штабу, Головного 

управління особистого складу фльоти, інших 

структурних підрозділів [59]. 

Після офіційного визнання 2 червня 1918 р. 

Німеччиною Української Держави, гетьман-

ський уряд активізував дипломатичні пере-

говори з німецькою стороною з питань фло-

ту. 6 липня 1918 р. за наказом П. Скоропад-

ського з кораблів Дунайської флотилії адмі-

рал А. Г. Покровський в Одесі сформував 

бригаду тральщиків, яка фактично стала пе-

ршим корабельним з’єднанням Українського 

флоту[60]. 7 серпня 1918 р. в Одесі відбулася 

нарада представників військового команду-

вання України та Німеччини й Австро-

Угорщини, на адженді якої було питання про 

розподіл частини флоту колишньої Російсь-

кої імперії. Спершу було заявлено лише про 

демобілізовані транспортні судна, однак далі 

мова пішла про захоплені союзниками судна 

в різних портах «нових держав» колишньої 

Російської імперії. Союзники поділяли ці 

судна на три категорії: 1) допоміжні судна 

такі як портові криголами; 2) захоплені під 
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час війни російськими силами судна воро-

гуючої сторони, котрі визнані призовими; 

3) судна, придбані до війни та під час війни 

колишньою Російською імперією. Представ-

ники Німеччини та Австро-Угорщини з тієї 

причини, що всі причетні до флоту «нові 

держави» могли заявити свої права на судна, 

вважали, що вони мали перейти до тимчасо-

вого відання їхніх країн, при цьому: судна, 

захоплені Німеччиною, – до Німеччини, а 

Австро-Угорщиною – до Австро-Угорщини. 

Представники української сторони наполя-

гали на передаванні торгових суден колиш-

ньої Російської імперії Україні, а також як 

«найважливіша держава колишньої Росії» 

Україна брала на себе зобов’язання охороня-

ти судна. Союзники не погоджувалися з цим 

і наполягали на тому, що до остаточного ро-

зподілу флоту колишньої Російської імперії 

всі судна мають перебувати під їхньою опі-

кою. Нарада завершилася на тому, що союз-

ники погодилися передати Україні судна 1-ї 

та 2-ї категорій, захоплені в українських по-

ртах, але заявили, що це тимчасова поступка, 

яка не надає права власності. У висліді було 

рішення про негайний перехід до перегово-

рів про подальший розподіл Чорноморського 

флоту [61]. 

У фондах Центрального державного архі-

ву вищих органів влади та управління Украї-

ни збереглася записка «Для памяти. Срочные 

дела морского ведомства», в якій йдеться 

про потребу в з’ясуванні причин захоплення 

німецькою владою миколаївських суднобу-

дівних заводів і недобудованих на них війсь-

кових суден, закладених ще за часів Російсь-

кої імперії, укомплектування суден Чорно-

морського флоту німецькими командами й 

підняття на них німецьких прапорів, вимог 

німецької сторони про скорочення штатів 

Севастопольського порту на 75 %. Ці дії ні-

мецького командування вказували на те, що 

Німеччина збирається залишити флот, порти, 

верфі за собою. Морське міністерство мало 

намір дипломатичним шляхом домогтися 

виходу з Севастополя до Одеси тральщиків 

для організації там робіт із очищення Чорно-

го моря від мін. «По видимому, – сказано в 

тексті, – вопросъ о принадлежности флота 

и Крыма крайне трудно разрѣшить на 

мѣстѣ, а потому не явиться ли правиль-

нымъ рѣшеніе послать въ Берлинъ спеціаль-

ную миссію для рѣшенія столько корѣнных 

для существованія Украинской Державы 

Вопросовъ, какъ вопросы о существованіи 

Морской торговли, каковая безъ обладанія 

Крыма и безъ военного флота явится лишь 

фикціей» [62]. 22 липня 1918 р. Рада Мініст-

рів Української Держави направила капітана 

1-го рангу Георгія Свірського для ведення 

переговорів в Берліні «в справі повернення 

Українській Державі Чорноморської Фльо-

ти» [63]. В серпні 1918 р. до Німеччини виї-

хала українська делегація на чолі з Ф. А. Ли-

зогубом. У складі цієї делегації були управ-

ляючий миколаївськими суднобудівними за-

водами Борис Олександрович Юрєнєв та 

член правління Товариства миколаївських 

заводів і верфей Микола Карлович Кульман. 

Заводи («Наваль» і «Руссуд») з 5 травня 

1918 р. перейшли до відання німецької оку-

паційної влади. У фондах Центрального 

державного архіву вищих органів влади та 

управління збереглися листи Б. О. Юрєнєва 

та М. К. Кульмана до Міністра закордонних 

справ Української Держави Д. І. Дорошенка. 

Б. О. Юрєнєв повідомляв, що 14 червня 

1918 р. за пропозицією німецького команду-

вання він був вимушений запросити на нара-

ду вже звільнених начальників відділів і 

майстерень заводів «Наваль» і «Руссуд» для 

зустрічі з капітаном 1-го рангу німецької 

служби Пфундгеллером (ім’я в документі не 

зазначено – Л. Л.) і представником фірми 

«Блюм унд Фосс» доктором Еггерсом (ім’я в 

документі не зазначено – Л. Л.). Німецькі 

представники передали Б. О. Юрєнєву та 

його колегам розпорядження свого команду-

вання про відновлення роботи миколаївських 

суднобудівних заводів, усунення від керів-

ництва колишніх власників і перехід заводів 

у повне управління представниками означе-

ної фірми. При цьому кількість робітників на 

заводах мала б дорівнювати 3 тисячам. Ег-

герс заявив, що німецький уряд доручив його 

фірмі «приведення в порядок усіх транспор-

тних засобів Чорного моря і всієї території 

України». Німці пропонували Б. О. Юрєнєву 

перейти на службу до фірми «Блюм унд 

Фосс», але той відмовився на підставі того, 

що заводи були власністю приватних акціо-

нерних компаній Товариства миколаївських 

заводів і верфей та Російського суднобудів-

ного товариства, на службі яких він перебу-
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вав. Разом із тим, Еггерс вимагав надати йо-

му інформацію про стан заводів, недобудо-

ваних суден, матеріалів, а також зупиняв 

виконання всіх робіт по складанню звітності. 

Б. О. Юрєнєв писав, що німці відверто нази-

вали свої дії реквізицією, що мала тривати 

впродовж усього періоду перебування німе-

цьких військ на території України. Б. О. Юрє-

нєв наполягав на тому, щоб хто-небудь з 

представників правління товариств з Петро-

града негайно приїхав до Миколаєва для 

з’ясування проблем із німецьким команду-

ванням, позаяк йому доведеться залишити 

заводи на безконтрольне розпорядження ні-

мців. М. К. Кульман повідомляв, що він не-

гайно залишає Петроград і виїжджає до Ми-

колаєва та просить український уряд прийн-

яти інтереси товариств під своє покровите-

льство і захист (до цього М. К. Кульмана вже 

двічі арештовували в Петрограді більшовики – 

Л. Л.) [64]. 6 липня 1918 р. миколаївська га-

зета «Путь соціал-демократа» сповіщала, що 

на миколаївських заводах тепер розпоряджа-

ється німецька фірма «Блюм унд Фосс». З 

цього приводу Міністр закордонних справ 

Д. І. Дорошенко 15 липня 1918 р. писав То-

варишу Військового міністра по морських 

справах М. Л. Максиміву: «Високоповажний 

пане Миколай Лаврентійович! Ідучи на зу-

стріч тим бажанням і намірам, що вислов-

лені Вами… в справі небажаного переходу 

заводів Наваль і Руссуд в Миколаєві до німе-

цької фірми Блюм і Фос, я, не маючи точних 

відомостей, не можу цілком успішно запобі-

гти в тому, аби унеможливити цей перехід 

власности, або хоч обмежитись встановлен-

ням непорушности прав Української держави 

на всі ті судна й властиві їм приналежності, 

що будувались або лагодились до останнього 

часу на вищезгаданих заводах» [65]. Для ви-

вчення ситуації до Миколаєва гетьманський 

уряд направляв капітана 2-го рангу М. К. Не-

клієвича, в звіті якого йшлося про нагальну 

потребу підпорядкування суднобудівних заво-

дів Українській Державі. Однак, реально 

встигли прийняти рішення лише стосовно 

Миколаївського відділення Балтійського суд-

нобудівного заводу, який наказом по морсь-

кому відомству від 8 липня 1918 р. відділено 

від Петроградського управління й реоргані-

зовано в самостійне підприємство – Микола-

ївський ремонтний і суднобудівний завод 

морського відомства «Ремсуд» [66]. Відтак, 

для конкретного з’ясування стосунків із ні-

мецьким урядом у справі захоплення німця-

ми миколаївських суднобудівних заводів до 

делегації, що поїхала до Берліну, українсь-

кий уряд включив Б. О. Юрєнєва та 

М. К. Кульмана. 

19 серпня 1918 р. в Берліні було підписа-

но ряд важливих угод з німецькою суднобу-

дівною компанією «Блюм унд Фосс». Очіку-

валось, що миколаївські суднобудівні заво-

ди, закриті через відсутність коштів на ви-

плату зарплати з 18 березня 1918 р., будуть 

запущені через 2–3 тижні й на роботу буде 

прийнято щонайменше 8 тис. робітників [67]. 

Повернувшись з Берліна Б. О. Юрєнєв та 

М. К. Кульман повідомляли, що Німеччина 

не збирається розміщувати на заводах війсь-

кові замовлення, на переговорах ніби йшлося 

лише про виготовлення залізничних вагонів, 

сільськогосподарської техніки та комерційне 

суднобудування. При цьому Німеччина обі-

цяла постачати заводи сировиною й паливом 

і відповідно як головний замовник надавати 

фінансування [68]. 

2 листопада 1918 р. представники фірми 

«Блюм унд Фосс» доктор Еггерс та інженер 

Шецлер повернулися назад до Німеччини, а 

відкриття миколаївських заводів було відте-

рміноване на невизначений час. Причиною 

цього стало те, що Німеччина насправді зби-

ралася добудовувати закладені ще за Росій-

ської імперії на стапелях миколаївських за-

водів військові судна для власної потреби, а 

український уряд відмовив у цьому й споді-

вався завершити їх будівництво самотужки 

для Державного флоту [69]. 

Впродовж червня-вересня 1918 р. Голов-

ний командир портів Чорного моря віце-

адмірал А. Г. Покровський надсилав німець-

кому та австро-угорському командуванню 

протести на захоплення ними суден транспо-

ртної флотилії, ангарів 1-ої Української гід-

роавіаційної дивізії, що знаходилися в Одесі, 

гідропланів тощо, з цього приводу велося 

листування між урядовцями [70]. 31 серпня 

1918 р. за проектом А. Г. Покровського ви-

значено дислокацію частин оборони Чорного 

моря і місця базування штабів морської піхо-

ти: 1-го полку – в Одесі, 2-го – в Миколаєві, 

3-го – в Херсоні. У вересні 1918 р. до Німеч-

чини для переговорів з приводу флоту їздив 
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сам гетьман П. Скоропадський. За повернен-

ня флоту німці ще в серпні запросили від 

П. Скоропадського 200 млн. руб., але україн-

ський уряд відмовився сплачувати гроші. 

Проте, у висліді вереснева подорож до Бер-

ліну дала непогані результати. Німеччина, 

хоча й на певних умовах (вихід флоту під 

українськими прапорами в Середземне море 

для збройної демонстрації проти Антанти), 

погоджувалася з поверненням флоту та по-

чала поступово 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. Клочковському та 

іншим українським представникам про пере-

дачу всього флоту Україні без будь-яких за-

стережень. Крім цього, А. Гопман зазначив, 

що червона Росія добровільно затопила свою 

частину Чорноморського флоту в Новоросій-

ську й Україні передається українська части-

на Чорноморського флоту [71]. 11 листопада 

1918 р., у день підписання в Комп’єні дого-

вору з країнами Антанти про капітуляцію 

Німецької імперії в Першій світовій війні, 

німецьке командування повністю повернуло 

Україні кораблі Чорноморського флоту, що 

базувалися в Севастополі, Миколаєві, Одесі 

та Керчі. 12(14) листопада 1918 р. П. Скоро-

падський призначив Морським міністром 

Української Держави колишнього Миколаїв-

ського градоначальника А. Г. Покровського, 

а головнокомандувачем Чорноморського фло-

ту В. Є. Клочковського. 13 грудня 1918 р. 

Радою Міністрів видано постанову про фі-

нансове забезпечення Державного флоту 

України, на потреби якого мали асигнувати 

близько 24 млн. руб. [72]. 

 

 
Покровський Андрій Георгійович, 

Миколаївський градоначальник, 

Міністр морських справ в уряді Гетьмана П. Скоропадського [73] 

 

У Миколаєві святкували з приводу приз-

начення Гетьманом П. Скоропадським на 

посаду Морського міністра А. Г. Покровсь-

кого. Редактор-видавець миколаївської газе-

ти «Южное слово» Володимир Петрович 

Юріцин опублікував лист А. Г. Покровсько-

го до миколаївців: «Глубокоуважаемый Вла-

димиръ Петровичъ! Уѣзжаю спѣшно въ 

Кіевъ, и къ сожалѣнію, не имѣю возможно-

сти отвѣтить на многочисленные сердеч-

ныя привѣтствія, полученныя мною изъ Ни-

колаева. Прошу черезъ посредство вашей 

газеты передать учрежденіям и лицамъ, 

выразившимъ столь лестныя для меня чув-

ства по поводу моего назначенія морскимъ 

министромъ, что я глубоко тронутъ, бла-

годаренъ и буду стремиться оправдать  

надежды, возлагаемыя на меня. Адмиралъ 

Покровскій» [74]. 

Незадовго до від’їзду газета «Южное сло-

во» опублікувала інтерв’ю з А. Г. Покровсь-

ким під назвою «Возрожденіе Николаева. 
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Колыбель украинского флота». В ньому 

йшлося про прагнення українського уряду до 

організації сильного військового флоту України 

на Чорному морі та ставилося питання про 

розміщення центру управління флотом. Піс-

ля переміщення центру управління флотом 

до Севастополя, «несмотря на то, что рядъ 

виднѣйшихъ военно-морскихъ авторитетовъ 

тогда же высказывался против такого пе-

ревода, такъ какъ Севастополь совсѣмъ не 

обезпеченъ отъ разгрома съ моря, тогда 

какъ Николаевъ, благодаря своему географи-

ческому положенію на широкой многоводной 

рѣкѣ на разстояніи почти 100 верстъ отъ 

открытого моря, можетъ обезпечить отъ 

такого разгрома», питання про повернення 

управління назад до Миколаєва весь час дис-

кутувалося на різних рівнях. Головним аргу-

ментом «проти» було замерзання миколаїв-

ського порту взимку, але з появою кригола-

мів цю проблему вирішено. Український 

уряд збирався залишити управління флотом 

у Севастополі, а Миколаєву відводилася 

«роль, хотя и немаловажная, колыбели воз-

рождающегося флота и, можетъ быть, 

мѣста его стоянки. Такое вполнѣ опредѣлен-

ное рѣшеніе вопроса о значеніи Севастополя 

и Николаева для будущаго украинского фло-

та на Черномъ морѣ заключаетъ въ себѣ 

ответъ на другой не менѣе важный вопросъ 

о томъ, будетъ ли Севастополь составной 

частью Украины». Газета повідомляла слова 

А. Г. Покровського про те, що, незважаючи 

на призупинення переговорів про злиття 

Криму з Україною, «въ правительственных 

сферахъ твердо убѣждены, что такое слія-

ніе состоится въ ближайшее же время». На 

залишки російського флоту претендували 

«Україна, кавказькі вільні держави, Кубань и 

Донъ». Після підписання російським більшо-

вицьким урядом додаткових умов до Брест-

Литовського договору, Німеччина, котра 

раніше наполягала на опіці над флотом до 

моменту розподілу його між претендентами, 

фактично віддала пріоритет Росії і навіть 

розпорядилася спустити українські прапори. 

Якщо Німеччина піде від Босфору і Дарда-

нелл, не виключалася можливість зіткнення 

Чорноморського флоту з флотом Антанти. 

Відтак, на думку А. Г. Покровського, негай-

ною була потреба в добудові крейсера, міно-

носців та підводних човнів, які знаходились 

на миколаївських стапелях в різній ступені 

готовності від 60 % до 90 % [75]. Поряд з 

інтерв’ю А. Г. Покровського була опубліко-

вана бесіда з М. К. Кульманом, котрий зая-

вив, що німецький уряд лише обіцяв надати 

заводам замовлення на виготовлення цис-

терн, торгових пароплавів і платформ, а 

український уряд взагалі не надав ще жодно-

го замовлення, однак заводи не втрачали 

надії на одержання від Морського міністерс-

тва замовлень на завершення недобудованих 

суден [76]. Відомий миколаївський журна-

ліст Д. Кокізов в газеті «Южное слово» опу-

блікував радикальнішого змісту статтю під 

назвою «Надежды Николаева», в якій він 

відверто визнав: «Съ назначеніемъ адмирала 

А. Г. Покровскаго на постъ морского мини-

стра Украины нашъ городъ получаетъ воз-

можность твердо надѣяться на осуществ-

леніе многихъ изъ своихъ надеждъ, связан-

ныхъ съ морскимъ вѣдомствомъ и находя-

щихся въ полной зависимости отъ отно-

шенія къ нимъ самого морского министра. 

Первое мѣсто среди этихъ надеждъ, конеч-

но, занимаетъ открытіе нашихъ крупныхъ 

судостроительныхъ заводовъ для начала на 

нихъ работъ разныхъ категорій». Другим 

питанням було передавання місту земель як 

в межах, так і навколо Миколаєва, котрі на-

лежали морському відомству, але не пред-

ставляли для нього істотної цінності. Стаття 

Д. Кокізова закінчувалася цитуванням телег-

рами, направленої редакцією А. Г. Покров-

ському: «Твердо надѣемся, что подъ вашимъ 

руководствомъ возродится славный Черно-

морскій флотъ и николаевские заводы быстро 

начнутъ работы и спасутъ отъ голода многія 

тысячи безработныхъ» [77]. Таким чином, у 

Миколаєві з призначенням А. Г. Покровсь-

кого на посаду Морського міністра очікува-

ли відновлення суднобудування та плекали 

надії на повернення центру управління Чор-

номорським флотом. 

Одним із найперших заходів, які, як оче-

видно, український уряд збирався якнайшви-

дше реалізувати в Миколаєві для розбудови 

флоту, було створення Гардемаринської 

школи для підготовки офіцерів Чорноморсь-

кого флоту Української Держави. Для роз-

міщення школи збиралися пристосувати бу-

динок колишньої Миколаївської фельдшер-

ської школи, на ремонт якого виділялося 
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40 тис. рублів. Набір до школи оголошувався 

відразу на три курси, для чого використову-

вався контингент молодих людей українсь-

кого походження з колишніх гардемарин 

Петроградського морського училища й окре-

мих гардемаринських класів, котрі не встиг-

ли закінчити навчання через ліквідацію на-

вчальних закладів. Чисельність гардемарин 

мала дорівнювати 200 особам: 72 – на моло-

дшому курсі, 66 – на середньому і 62 – на 

старшому. На обладнання класів і забезпе-

чення підручниками планувалося 118 000 руб-

лів. На утримання школи в 1918 р. мали ви-

ділити 46 380 руб., в 1919 р. – 1 681 480 руб. 

До викладання в школі і виховання майбут-

ніх офіцерів збиралися залучити кращих зна-

вців військово-морської справи [78]. Керів-

ником цього навчального закладу було приз-

начено уродженця Миколаєва, контр-адмі-

рала Сергія Івановича Фролова [79]. 

 

 
Контр-адмірал Фролов Сергій Іванович, 

начальник Гардемаринської школи в Миколаєві 

 

Отже, фактично в листопаді 1918 р. Укра-

їна нарешті створила власні військово-

морські сили – український Чорноморський 

військово-морський флот став реальністю. 

Тоді ж постало питання про його історичну 

спадщину – архівні документи Чорноморсь-

кого флоту, що накопичувалися в Чорномор-

ському центральному військово-морському 

архіві в Миколаєві. 16 листопада 1918 р. ко-

мандир Миколаївського порту М. М. Римсь-

кий-Корсаков, якому за посадою підпорядко-

вувався архів, розглянув пропозиції управля-

ючого суднобудівним заводом «Руссуд» і 

30 листопада 1918 р. відправив власного ли-

ста, зареєстрованого канцелярією заводу 

2 грудня 1918 р., з міркуваннями щодо здій-

снення ремонту, виділення додаткових при-

міщень, збільшення стелажного обладнання 

й столів для роботи з документами, прове-

дення електричного освітлення в архіві та 

можливого його переміщення до нової буді-

влі [80]. Розглядалося також питання про 

надання архіву прав, присвоєних Архіву 

Морського міністерства Української Держа-

ви [81]. З липня по листопад 1918 р. велося 

листування про доцільність передавання справ 

Тимчасового архіву Чорноморського флоту, 

заснованого Є. М. Квашніним-Самаріним 1915 р. 

у Севастополі, до Миколаєва [82]. 

За періоду Директорії, котра спершу в 

справі флоту ледве не припустилася помилок 

Центральної Ради, 25 січня 1919 р. було при-

йнято «підвалину державної української фльо-

ти» – «Тимчасовий закон про військовий 

флот Української Народної Республіки» та 

«Закон про ухвалу та переведення в життя 

тимчасового закону про військовий Фльот 

Української Народної Республіки» [83], 26 січня 

1919 р. – «Закон про поповнення армії та 

фльоти Української Народної Республіки» 
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[84], 11 січня 1919 р. схвалено «Закон про 

заснування Гардемаринської школи, про її 

штати та асигнування 46 380 карбованців на 

витрати цієї школи»[85], 20 січня 1919 р. – 

«Закон про штати центральних установ Мор-

ського міністерства[86]. 

В «Законі про ухвалу та переведення в 

життя тимчасового закону про військовий 

Фльот…» Українська Народна Республіка 

перебирала на себе «всі права та матеріаль-

ні обов’язки бувшої Російської імперії, 

зв’язані з будівлею кораблів» на миколаївсь-

ких верфях. Український військово-морський 

флот мав комплектуватися з бойових та до-

поміжних кораблів усіх типів, повинен був 

забезпечуватися всіма органами, частинами, 

інституціями, закладами, а саме: 1) з кораб-

лів, які будувалися на суднобудівних заводах 

Миколаєва (лінкор – 1, крейсерів – 4, ескад-

рених міноносців – 12, підводних човнів – 8, 

канонірок – 1, наливних теплоходів – 1, па-

роплавів типу «Эльпидифор» – 12, плавучого 

доку на 30 тисяч тон та «матки» для підвод-

них човнів); 2) з кораблів колишнього росій-

ського Чорноморського флоту, котрі мають 

перейти в розпорядження та власність Укра-

їни; 3) з інших кораблів, здобутих Українсь-

кою Народною Республікою шляхом прид-

бавання та тих, що підняли українські пра-

пори (наприклад, ескадрених міноносців 

«Україна», «Гайдамак» та інших, котрі пе-

рейшли з Балтійського до Чорноморського 

флоту); 4) постів, радіостанцій та інших за-

собів зв’язку; 5) відділу гідроавіації; 6) морської 

берегової охорони; 7) піших допоміжних 

частин флоту. Миколаїв посідав особливе  

місце в планах Директорії. Для підготовки 

військово-морських фахівців тут збиралися 

відкрити не лише Гардемаринську школу, а й 

Академію, Гардемаринські класи з повтор-

ними курсами для старшин, спеціальні класи 

для старшин, тимчасові короткі курси для 

старшин (гарматні, мінні, штурманські, ме-

ханічні, електромеханічні тощо), спеціальні 

школи для кондукторів флоту і матросів, 

депо новобранців для початкового навчання. 

На флоті мали служити 800 старшин і 

12 500 матросів. До закону про флот навіть 

додавалися штати Миколаївського та Маріу-

польського військових портів. Більше того, у 

зв’язку з війною військові порти Миколаєва 

та Маріуполя підлягали розширенню. У роз-

порядження Морського міністерства асигну-

валося 100 млн. крб., з яких суднобудівним 

заводам «Наваль» і «Руссуд» діставалося 

20 млн. крб. Замість кожного судна, що ви-

бувало зі складу діючого флоту, негайно ма-

ло закладатися нове судно. Всі частини та 

інституції морського відомства Української 

Народної Республіки мали керуватися Зве-

денням Морських Постанов Російської імпе-

рії видання 1913 р. зі всіма змінами і додат-

ками, виданими імператорським та Тимчасо-

вим урядами, якщо ці закони не змінювалися 

й не доповнювалися законодавством Україн-

ської Держави [87]. Всі ці законодавчі ідеї 

належали вже іншому Морському міністру 

України Михайлу Івановичу Білінському, 

яким також було ініційовано надання україн-

ських назв низці кораблів Чорноморського 

флоту. Однак, цим законам і планам не су-

дилося виповнитися. Згодом, Директорія вже 

почала формувати Морський полк у Вінниці, 

а потім у Коломиї, Гардемаринську школу 

відкрито в Кам’янці-Подільському, тобто 

надто далеко від Чорного моря [88]. 

Підсумуємо вищевикладене. Очевидно, 

Центральна Рада припустилася помилок, 

уважаючи, що Україна не має потреби у вій-

ськовому флоті. В Миколаєві, економіка яко-

го ґрунтувалася на суднобудуванні, це приз-

вело до катастрофічної ситуації на суднобу-

дівних заводах, призупинення їх роботи, ма-

сового безробіття і загальної фінансової кри-

зи в місті. Кризова ситуація поглибилася 

спершу у результаті захоплення влади в місті 

більшовиками, а потім із приходом німець-

ко-австрійських військ. У результаті в Ми-

колаєві вибухнуло повстання, ініціатива яко-

го зародилася на суднобудівних заводах 

«Наваль» і «Руссуд». Німці, замість вико-

нання умов Брест-Литовського мирного до-

говору, не тільки захопили діючий Чорно-

морський флот, а й намагалися здійснити 

добудову закладених ще за Російської імпе-

рії військових кораблів у Миколаєві. Із цією 

метою вони реквізували миколаївські судно-

будівні заводи. За гетьманування Павла Ско-

ропадського до делегації, яка вела перегово-

ри в Берліні з приводу повернення Чорно-

морського флоту Україні, було включено 

керівників миколаївських суднобудівних заво-

дів Бориса Юрєнєва та Миколу Кульмана. 

Однак, досягнуті на переговорах домовлено-
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сті про спільне будування кораблів для тор-

гового флоту та сільськогосподарської тех-

ніки порушено німцями, через що Павло 

Скоропадський прийняв рішення самостійно 

будувати кораблі для потреб військового 

флоту України. Через призначення на посаду 

Морського міністра в уряді Скоропадського 

колишнього миколаївського градоначальни-

ка, віце-адмірала Андрія Покровського, Ми-

колаїв не тільки плекав надії на відродження 

Чорноморського флоту та відновлення робо-

ти суднобудівних заводів, а й мріяв про по-

вернення місту статусу центру управління 

Чорноморським флотом. Уряд Скоропадсь-

кого встиг схвалити рішення про відкриття в 

Миколаєві Гардемаринської школи для під-

готовки офіцерського складу флоту, керів-

ником якої став уродженець Миколаєва, 

контр-адмірал Сергій Фролов, Миколаїв бу-

ло визначено місцем дислокації 2-го полку 

морської піхоти; Миколаївське відділення 

Балтійського суднобудівного заводу реорга-

нізовано в Миколаївський ремонтний і суд-

нобудівний завод морського відомства Укра-

їнської Держави; вжито заходів щодо пок-

ращення збереженості документів у Чорно-

морському центральному військово-морському 

архіві. За Директорії було схвалено низку 

законів для розбудови військово-морського 

флоту України, в т. ч. затверджено штати 

Миколаївського військового порту. Плану-

валося, що в Миколаєві інтенсивно розвива-

тиметься суднобудування, з цією метою уряд 

виділяв миколаївським суднобудівним заво-

дам «Наваль» і «Руссуд» 20 мільйонів карбо-

ванців. У планах Директорії було відкриття в 

Миколаєві Академії, Гардемаринських кла-

сів для старшин, інших навчальних закладів 

для підготовки офіцерів і матросів Чорно-

морського флоту. Таким чином, політика 

Гетьмана Павла Скоропадського та Директо-

рії була спрямована на посилення Чорномор-

ського флоту та розвиток суднобудування, 

однак через відомі політичні причини й істо-

ричні умови нічого із запланованого реалізу-

вати не вдалося. Військово-морські сили 

України відродилися лише за часів незалеж-

ності України. 
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Petro Mohyla Black Sea State University, 

Director of the State Archives of Mykolaiv region, Mykolaiv, Ukraine 

 

THE ISSUE OF BLACK SEA FLEET AND SHIPYARDS IN THE YEARS 

OF UKRAINIAN REVOLUTION: THE MYKOLAYIV VISION 

 

This works cover the issues of the Black Sea Fleet and Ukrainian shipyards during the revolutionary era associated 

with Nikolaev using archival records, publications in Mykolayiv periodicals of 1917-1919, memoirs of the events, and 

works of predecessors. The author concludes that the Central Council made an error, thinking that Ukraine does not 

need a military fleet. In Mykolayiv, the economy of which was based on shipbuilding, this decision led to a catastrophic 

situation in the shipyards, suspending their work, mass unemployment, and an overall financial crisis in the city. The 

crisis intensified as a result of the seizure of power by the Bolsheviks and the arrival of the German-Austrian troops. 

Consequently, an uprising broke out in Mykolayiv. It originated in «Naval» and «Russud» shipyards. Instead of follow-

ing the Brest-Litovsk peace treaty, the Germans not only captured the current Black Sea fleet, but also tried to finish 

building the Empire warships left Mykolayiv. For this purpose, they requisitioned Mykolayiv shipyards. While Hetman 

Pavlo Skoropadsky was in office, the delegation that held talks in Berlin concerning the return of the Black Sea Fleet to 

Ukraine included Mykolayiv shipyards leaders Boris Yurenev and Mykola Kuhlman. However, the agreement reached 

during the negotiations concerning joint construction of ships for the merchant fleet and agricultural machinery was 

violated Germans, so Pavlo Skoropadsky decided to build ships for the Navy needs of Ukraine independently. After the 

appointment of the former mayor of Mykolayiv vice-admiral Andrey Pokrovsky as the Marine Minister in the govern-

ment of Skoropadsky, Mykolaiv not only cherished hopes for a revival of the Black Sea Fleet and the resumption of the 

shipyards’ work, but also wanted to regain the management of the Black Sea Fleet. The Skoropadsky government ap-

proved the opening a Naval cadets school to train officers for the fleet. Rear-admiral Sergei Frolov, who was born in 
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Mykolayiv, headed the initiative. Further, Mykolaiv was chosen for the deployment of the 2nd regiment of marines. The 

Mykolaiv branch of the Baltic shipyard was reorganized into Mykolaiv repair shipyard for the Maritime agency of the 

Ukrainian State. Steps were taken to improve the preservation of documents in the Central Black Sea Naval Archive. 

The Directorate approved a series of laws to develop the Navy of Ukraine, including the approval of a staff for the 

military port of Mykolaiv. It was planned that shipbuilding would be developed in Mykolaiv. To this end, the govern-

ment allocated 20 million rubles to Mykolayiv shipbuilding yards «Naval» and «Russud». Additionally, the Directorate 

planned to open Naval cadets classes and other educational institutions for training officers and sailors of the Black 

Sea Fleet. Thus, the policies of Hetman Pavlo Skoropadsky and the Directorate were aimed at strengthening and devel-

oping Black Sea Fleet shipbuilding. However, due to the political and historical conditions none of the planned initia-

tives were implemented. The Ukrainian Navy revived only after the independence of Ukraine. 

Key words: Black Sea Fleet in 1917-1919, Mykolayiv shipyards «Naval», «Russud», Naval Cadets school in Myko-

layiv, Andrey Georgiyovych Pokrovsky 
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З ІСТОРІЇ КАМ’ЯНСЬКОГО ОСЕРЕДКУ НАРОДНОГО РУХУ 
УКРАЇНИ: ПОБИТТЯ ГАЛИЦЬКОЇ МОЛОДІ 1990 р. 

 

 
У статті висвітлюються причини, передумови, обставини та наслід-

ки побиття місцевою компартійною владою івано-франківських студен-
тів у м.Кам’янка (Черкаська обл.) 19 серпня 1990 р. Коротко охарактери-
зовано діяльність Кам’янського осередку Народного Руху України, подано 
інформацію про участь кам’янських рухівців у святкуванні 500-річчя коза-
цтва на Запоріжжі, знайомство тут з галицькою молоддю. Детально 
описано обставини побиття івано-франківських студентів у Кам’янці, 
суспільний розголос і резонанс події, розслідування злочину і загальні ре-
зультати. 

Ключові слова: кам’янські рухівці, івано-франківські студенти, парт-
керівництво, побиття молоді, розслідування. 

 

 

У період зміни суспільно-політичної та 

світоглядної доктрини радянського устрою 

часів «перебудови» траплялись різноманітні 

суперечливі епізоди. Побудована на терорі й 

репресіях комуністична тоталітарна система 

агресивно сприймала елементи плюралізму й 

демократії, введених офіційною лінією ре-

форм М.Горбачова. А враховуючи ще й на-

дактивну ідеологічну роботу у всіх держав-

них сферах і секторах, акцентування уваги 

на реальних і уявних ворогах системи, то все 

це і призвело до різного роду конфліктів  

та протистоянь. Ці процеси не оминули й 

м.Кам’янку, де 19 серпня 1990 р. було поби-

то заїжджих студентів із Західної України. 

На фоні існуючої економічної кризи, війсь-

кових дій на Донбасі, непростої зовнішньо-

політичної ситуації активізувалися різного 

роду протестні групи. За таких обставин, 

врахування помилок минулого за подібних 

внутрішніх і зовнішніх реалій кін. 80-х – поч. 

90-их рр. ХХ ст. сьогодні може стати ключем 

для налагодження діалогу між суспільством і 

владою заради спільної мети – побудови  

сильної, заможної, розвиненої Української 

держави. 

Хронологічні межі дослідження включа-

ють часовий проміжок від липня до грудня 

1990 р. Джерельна база роботи побудована 

на спогадах очевидців та учасників подій 

побиття галицької молоді у Кам’янці [1-6]. 

Джерела підкріплені інформацією різномані-

тної преси [7-11]. Мета – охарактеризувати 

передумови, хід й наслідки побиття івано-

франківських студентів у Кам’янці 19 серпня 

1990 року. 

В 1990 р. ідеологічна основа радянської 

тоталітарної машини продовжувала зазнава-

ти системних збоїв. Відчувши подихи віль-

нодумства, викликаного горбачовською по-

літикою «гласності», у розрізнених респуб-

ліках штучно утвореного більшовиками єди-

ного унітарного організму розпочалися про-

цеси власного національно-духовного визво-

лення. Масово стала поширюватися нелега-

льна література про заборонені сторінки ми-

нулого, руйнувалися міфи про героїзм і геро-

їв більшовицької епохи, на місцях давали 

дозвіл на проведення заходів культурно-

просвітницького спрямування, за які раніше 

можна було на довгі роки опинитись у буце-

гарні. 
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Україна в контексті демократизації суспі-

льного життя задніх не пасла. У різних міс-

тах проводилися акції, протести, тиск на ко-

муністичну владу. Масово організовувались 

різноманітні заходи. Так, зокрема, на сере-

дину серпня 1990 р. на Запоріжжі відзнача-

лася велика подія – святкувався 500-річний 

ювілей українського козацтва. 

Ще в березні 1990 р. в Кам’янці виник 

осередок Народного Руху України. Активіс-

ти на чолі з О.В. Нестерчуком, І.М. Моцою, 

О.Б. Мірошниченком та ін. проводили міти-

нги, акції, роздавали газети й листівки опо-

зиційного до влади спрямування. А в липні-

місяці керівник Кам’янського Руху О. Нестерчук 

дізнався про заплановане на середину серпня 

святкування 500-річчя козацтва на Запоріж-

жі, про що він і повідомив своїм колегам-

партійцям [1]. І на це величне дійство зголо-

сились поїхати містяни Ігор Моца й Віктор 

Кужіль (з 2 доньками), директор Лузанівсько-

го Будинку культури Петро Тимошенко та ще 

декілька молодих людей, навіть не підозрюючи, 

до чого це призведе в майбутньому… 

Святкування ювілею українського козацт-

ва стало процесом справжнього національ-

ного єднання. До Запоріжжя з’їхалися тисячі 

людей з різних куточків України, повсюдно 

майоріли синьо-жовті стяги, під час різнома-

нітних виступів домінувала ідея відродження 

української державності. Самодіяльні й ама-

торські колективи з різних регіонів об’їжджали 

багато населених пунктів й разом давали 

святкові концерти. 

Делегація з Кам’янки стала свідком усіх 

цих урочистостей, їздила в села на концерти, 

перебуваючи у великому захоплені від поба-

ченого й почутого. Тоді ж стався один епі-

зод, котрий став визначальним у подальшо-

му. У результаті необережного поводження з 

вогнем (готували обід за допомогою паяльної 

лампи), спалахнув салон автівки В.Кужіля. По-

года стояла спекотна, тому загасити пожежу 

вдалося не відразу. Як наслідок, обгорів са-

лон автомобіля, хоча на його працездатність 

(їзду) це не вплинуло. 

Очевидцями цієї невеличкої пожежі стали 

студенти з Івано-Франківська. Демонструю-

чи єдність і взаємодопомогу, вони вирішили 

зібрати кошти для придбання нового салону 

В.Кужілю (згодом, по приїзді додому, нова 

обшивка була придбана). Кам’янчани тісно 

здружилися з прикарпатцями й запросили 

останніх заїхати до нашого міста по дорозі 

додому [2]. 

17 серпня у Будинку культури в Кам’янці 

відбулися відкриті збори місцевого осередку 

Руху. Приїжджі із Запорожжя активісти – 

В. Кужіль, П. Тимошенко та ін. – розповіда-

ли містянам про святкування 500-річчя укра-

їнського козацтва, ділилися враженнями, захо-

плено розповідали про все побачене. Також, 

присутні дізналися про цікаві факти знайом-

ства зі студентами з Івано-Франківська та 

ймовірність їхнього приїзду до Кам’янки. 

Фактично, саме починаючи з цього моменту 

в місті знали про можливий візит галичан. 

Варто зазначити, що напередодні відвідин 

згаданої групи студентів, до Кам’янки впро-

довж кількох днів заїжджали різні делегації, 

які поверталися із Запоріжжя. Здебільшого, 

вони зупинялися тут, щоб перепочити й поо-

бідати, паралельно ознайомлюючись із при-

надами міста. Звиклі до туристів мешканці 

загалом нейтрально ставилися до заїжджих 

гостей. Єдине, що викликало подив і здиву-

вання – синьо-жовті знамена, які періодично 

майоріли на автобусах та «бандерівський» 

одяг багатьох гостей. Заангажовані радянсь-

кою пропагандою, деякі кам’янчани навіть 

шпурляли по автівках із «західняками» різ-

ним непотребом, коли ті від’їжджали додому 

[1]. Однак, основна «страва» була відкладена 

на пізніший час. 

19 серпня православно-християнський світ 

відзначає Спаса. Але, оскільки комуністич-

ний режим із Богом «не дружив», це свято 

було окультурено й перетворено на День Вро-

жаю. Відповідно, 19.08.1990 р. у Кам’янці на 

стадіоні «Авангард» проходило велике дійст-

во. Виступали художні й аматорські колекти-

ви, з різних сіл були представлені столи доста-

тку, підготовлена і показана змістовна концер-

тна програма тощо. І саме цього дня до 

Кам’янки завітала група студентів з Івано-

Франківська. Ще напередодні вони повідоми-

ли В. Кужілю, що заїдуть 19 серпня до Чиги-

рина, щоб дати жителям концерт і після 

цього вирушать до нашого містечка [2]. 

Як стверджує О. Нестерчук, про цю новину 

було повідомлено на дискотеці у Кам’янці й 

серед людей стали ходити чутки про приїзд 

«західняків» [1]. 
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Проте, оскільки за попередньою домовле-

ністю галичани мали бути у Кам’янці наба-

гато раніше, аніж вони власне прибули, ще 

до кінця не було відомо чи вони взагалі сюди 

приїдуть. Але, вже пополудню 19 серпня, у 

розпал Свята Врожаю на стадіоні, керівнику 

Кам’янського Руху О.Нестерчуку повідоми-

ли, що студенти вже у місті. Почувши цю 

новину, Олександр Васильович пішов до 

готелю, де зупинилися гості. Познайомив-

шись із молоддю, Нестерчук разом із керів-

ником групи студентів Павлом Андрусяком 

пішли через парк на стадіон, щоб домовити-

ся про святковий виступ гостей. Паралельно, 

основна частина молоді спускалася до стаді-

ону центральними вулицями міста в обхід 

парку [1]. 

Спроба домовитися про виступ івано-

франківців на Святі Врожаю не знайшла жо-

дного порозуміння з керівництвом Кам’янського 

району. За свідченням О. Нестерчука, голова 

райвиконкому О. Холявко був категорично 

проти, подібні антагоністичні інтонації лу-

нали з уст керівника районного агропромис-

лового об’єднання М. Тарандушка та голови 

телепинського колгоспу І. Богуна, а праців-

ник райкому Ноздренко ще й висловився в 

бік Андрусяка й Нестерчука нацензурною 

лайкою. Всі «вершки» кам’янської комуніс-

тичної влади були дуже незадоволені такою 

ініціативою, відверто зневажливо спілкую-

чись із П. Андрусяком, як керівником «не-

проханих» гостей. Проте, такою хамською 

поведінкою події не завершилися. 

Очікуючи, що дозвіл для того, щоб поспі-

вати на стадіоні буде наданий швидко і лег-

ко, студенти, поки їхні керівники емоційно 

сперечалися, підходили до стадіону. Знаючи 

про це, П. Андрусяк і О. Нестерчук вируши-

ли їм назустріч, вважаючи, що навіть такі 

владні обмеження на завадять виступити 

галичанам на сцені, хоч би й поза межами 

концертної програми без мікрофонів [1]. 

Власне хода молоді із Західної України 

вулицями Кам’янки уже була своєрідною 

подією. Синьо-жовті стяги, західноукраїнсь-

ка говірка, вишиванки – все це викликало 

неабиякий інтерес, здивування і в той же час 

острах (у влади). Група студентів разом із 

представниками Кам’янського Руху підійшла 

до стадіону, вклонилась і стала чекати пода-

льших дій. Якраз в цей час до них підійшли 

П. Андрусяк та О. Нестерчук. Вони повідо-

мили про відмову влади й розповіли про 

плани виступити вже після закінчення осно-

вної концертної програми. З такою позитив-

ною перспективою студенти з «рухівцями» 

спустились до чаші стадіону «Авангард», 

зупинившись біля флагштоків. Саме тут гос-

ті хотіли додивитися концерт, а потім – й 

самі виступити. Але все пішло зовсім по-

іншому «культурному» сценарію… 

Вже коли студенти спускались, їм назу-

стріч вирушило «обурене» парткерівництво 

міста й району зі своїми сатрапами. Очевидно, 

очікуючи на приїзд «західняків» ще раніше, 

влада потурбувалася про присутність «армії 

незгодних», котрі були напоготові вигнати 

своїх недругів. За свідченням М. Шульського, 

різним підконтрольним особам (водії, колго-

спники, трактористи) дали 3 л горілки, щоб 

вони, в разі чого, «допомогли» [3]. Саме така 

агресивна більшість рушила до приїжджої 

молоді. 

Підійшовши до делегації студентів, пар-

точільники міста й району стали розкидатися 

заяложеними фразами більшовицької пропа-

ганди. Лунали фрази про «кривавих бандері-

вців», наводилися аналогії з нацистською 

Німеччиною, говорили про антидержавну 

діяльність націоналістів часів ІІ Світової 

війни та ін. О. Нестерчук згадує: «Підійшов 

голова райвиконкому О.С. Холявко, який 

сказав, що нас на свято не запрошували, то-

му ми маємо повернутися назад. Я йому від-

повів, що на вході до стадіону висить табли-

чка «Ласкаво запрошуємо», тоді чому ми 

маємо йти звідси? В цей час підійшов голова 

колгоспу с.Телепино І.М. Богун, який взяв 

мене за пояс і підняв угору. Я звільнився. 

Далі, М.А. Тарандушко відібрав у студентів 

прапор і став його шматувати. Інші комуніс-

ти, зокрема голова партійної комісії КПРС 

Іщук, почали виривати у молоді з рук флаг-

штоки, ламати і бити ними. М.Ю. Тамко, 

В.Д. Марчук стали підбурювати натовп, за-

кликаючи «бийте бандерівців», а представ-

ник Кам’янського райкому партії Ю.М.Таран 

голосив: «бийте «бандерівців» в есесівській 

формі». Після цього почалося справжнє по-

боїще» [1]. Звідусіль на студентів накинули-

ся парткерівники та їхні посіпаки, штовхаю-

чи, вириваючи з рук речі, збиваючи на землю 
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та б’ючи лежачих ногами. Свято Спаса пере-

творилося на колективну бійню. 

Деякі персони «особливо» відзначились у 

побитті студентів. Зокрема, кам’янчанин 

В.О. Кучеренко згадує: «На чолі цього побо-

їща були комуністи з місцевої влади. Бага-

тьох я не пригадую, але точно запам’ятав, 

що одним із ініціаторів цього неподобства 

був голова колгоспу з Телепина І. Богун» [4]. 

Інший свідок подій М.О. Шульський додає: 

«В перших рядах побиття студентів стояв 

голова телепинського колгоспу І. Богун. Біля 

нього активно діяли різні «помічники». Осо-

бливо запам’яталися брутальні дії бульдозе-

риста Василя Гудими. Взагалі, ця подія була 

гнітючим видовищем. Якраз у той день я 

придбав нову лляну сорочку. Я стояв разом 

із студентами і коли їх почали лупцювати, 

котромусь розбили носа й кров бризнула 

мені на сорочку. Невелику кількість юнаків і 

дівчат били мастаті дядьки. Це просто жах» [3]. 

Перепало не лише студентам, а й деяким 

співчуваючим. Зокрема, рух колони молоді у 

Кам’янці запримітив містянин Ігор Твердох-

ліб. Він бачив, як люди йшли, спускались до 

стадіону і як розпочалося протистояння з 

владою. І. Твердохліб був прихильником 

українського національного руху, тому не 

міг залишитись осторонь таких подій у на-

шому місті. Щодо цієї ситуації Твердохліб 

згадує таке: «Я стояв зверху на сходах, коли 

почалися заворушення. Бачив, як зривали 

прапори, штовхали молодь, кричали і вига-

няли студентів зі стадіону. Це було мерзен-

но, але ще терпимо. Однак, як тільки почало-

ся відверте побоїще – було вже занадто. 

Особливо мене вразив той момент, коли го-

лова колгоспу І. Богун взяв якусь дівчину за 

волосся, став її штурхати і відганяти. Я зір-

вався і кинувся на допомогу». Твердохліб 

дав добрячого стусана Богунові, потім ще 

кільком його однодумцям, але такого стрім-

кого бійця швидко оточили і ліквідували 

його активність [5]. О. Нестерчук згадує: 

«…у вирі подій я побачив як працівник ре-

транслятора Коваленко тримає за шию 

І. Твердохліба, а працівник Кам’янського 

райкому В.В. Калінін б’є його кулаками по 

тулубу. Я підійшов до Коваленка й відштов-

хнув його. І. Твердохліб, звільнившись, по-

чав утікати. За ним побіг В. Калінін. Раптом 

Ігор зупинився і вдарив ногою Калініна. Але 

потім якісь два молодики схопили Твердох-

ліба й притисли до сітки (навколо баскетбо-

льного майданчика), а В.Калінін став бити 

його вже ногами. Я закричав: «Не бийте!», 

якась жінка також шалено заволала. Ігоря 

перестали бити й кинулись до інших» [1]. 

В ході побиття до владоможців з трибун 

стадіону підійшло чимало простих кам’янчан. 

Дехто обурювався, але багато й підтримува-

ли дії влади. Як наслідок, приїжджа патріо-

тична молодь під фізичним натиском почала 

відступати[6]. Вони піднялися вгору східця-

ми, а потім тікали до готелю. «Тепла» зу-

стріч на стадіоні «Авангард» мала наступні 

практичні «результати»: розбиті носи, набу-

хлі ґулі, розірвані сорочки, обірвані ґудзики, 

побиті фотоапарати та ін. Також у молоді 

забрали патріотичні брошури і газети, котрі 

за класичним прикладом нацизму були прив-

селюдно спалені. М. Шульський підкреслює, 

що під час всіх цих подій, за якимсь «дивним 

збігом обставин», представників місцевої мілі-

ції ніде не було видно [3]. 

Коли студенти прийшли до готелю, тут же 

з’явилися міліціонери та партійці, які закли-

кали молодь якнайшвидше виїхати з міста, 

щоб не потрапити під «гарячу» руку «розлю-

ченого» натовпу. Зазначимо, що до готелю 

підійшло багато людей, які так чи так чека-

ли, чим усе це закінчиться. Багато з них дій-

сно вимагали від гостей з Івано-Франківська 

залишити Кам’янку, але чимало й співчува-

ло, вибачались за дії місцевого керівництва, 

говорили, що місто й люди тут, насправді, 

доброзичливі й чесні тощо. Але влада всіля-

ко підганяла молодь до від’їзду. Побиті й 

скривджені студенти були змушені покинути 

місто. Рухівець В.Пустовий запропонував 

гостям заспівати перед натовпом біля готе-

лю. На жаль, такий повноцінний виступ не 

відбувся, але по дорозі до автобуса студенти 

разом заспівали пісню на слова І. Франка 

«Не пора, не пора, не пора москалеві й ляхо-

ві служить…» Коли звучала пісня, у багатьох 

кам’янчан сльози навернулися на очі [1]… 

Але на цьому все не завершилось і навіть 

після від’їзду групи студентів Кам’янку три-

валий час «лихоманило». Відразу після ви-

провадження делегації галичан О.В. Нестер-

чука запросили до райвідділку міліції. Кері-

внику Руху запропонували скласти протокол 

вчинених дій. Трішки подумавши, Олек-
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сандр Васильович погодився, адекватно роз-

мисливши, що потрібно документально за-

свідчити факт злочину. Але міліціонери різ-

ко відмовилися. Очевидно, зрозумівши, що у 

протоколі фігуруватимуть прізвища їхніх 

безпосередніх парткерівників, правоохоронці 

відкинули запропоновану ними ж ідею. На-

певно, заради уникнення будь-яких проблем 

у подальшому, влада розпочала «замітати 

сліди» [1]. 

У ніч із 19 на 20 серпня 1990 р. стався ще 

один цікавий епізод. За свідченням І. Твер-

дохліба, на танцях у Кам’янці серед молоді 

швидко поширилася інформація про побиття 

їхніх однолітків. Обурені юні кам’янчани 

підійшли разом до райвідділку міліції й ста-

ли вимагати негайного розслідування. Також 

молодь говорила про необхідність зустрітись 

із керівниками міста і району. До них ви-

йшов міліціонер В.Терновий, який пообіцяв 

розібратися у ситуації, покарати винних та 

організувати зустріч із громадою [5]. Як зга-

дує О. Нестерчук, молодь у знак солідарності 

з івано-франківськими студентами, почепила 

на райкомі синьо-жовтий стяг [1]. І хоча 

прапор швидко зняли, це було яскравим сві-

дченням національного піднесення у процесі 

позбавлення колоніальної залежності Украї-

ни в межах СРСР. 

Суспільному розголосові події посприяв 

ще один важливий факт. Було зрозуміло, що 

місцева влада намагатиметься максимально 

приховати від громадськості області й Укра-

їни те, що відбувалось у Кам’янці на Спаса. 

Тому, щоб цього не трапилося, потрібно бу-

ло поширити новину через незалежні від 

влади інформагентства. Це б також не дозво-

лило спустити на гальмах резонансну подію. 

Зважаючи на такі обставини, представники 

Кам’янського Руху вирішили поширити на 

загальнонаціональному рівні інформацію 

про побиття студентів. Оскільки телефонні 

лінії у місті були заблоковані, В.Кужіль на 

своїй машині разом із І. Моцою у той же ве-

чір поїхали в Черкаси. Зустрівшись з місце-

вими «рухівцями», зокрема відомим худож-

ником Д. Нарбутом, було вирішено поїхати 

до Києва, щоб передати відомості про озна-

чену подію на радіостанцію «Радіо Свобода» 

(Мюнхен). Як згадує Кужіль, у Черкасах він 

дав Моці гроші на квиток й той вирушив до 

столиці України [2]. Тут він зайшов до офісу 

Української республіканської партії, де і ро-

зповів про всі перипетії подій у Кам’янці  

19 серпня 1990 р. Вже увечері 20 серпня 

«Радіо Свобода» передало звістку про по-

биття студентів [1]. 
Розголос події, міні-протест біля райвідді-

лку міліції, обурення громадськості вимагало 
від влади певних дій для залагодження кон-
флікту. Так, через кілька днів (22.08.90) піс-
ля побиття студентів у Кам’янському Будин-
ку культури були організовані зустрічі з на-
селенням з приводу подій 19.08.1990 р. у 
Кам’янці. У президії на зборах засідала вер-
хівка місцевої влади: В. Клименко (І-й сек-
ретар райкому), В. Марчук (голова міськви-
конкому), О. Холявко (голова райвиконкому), 
П. Іщенко (начальник міліції), С. Хоменко 
(прокурор). Також, до президії самовільно 
долучилися рухівці І. Діхно та О. Нестерчук. 
Останній, зокрема, згадує: «До керівництва 
міста і району люди ставили багато запитань 
щодо причин і винуватців побиття студентів 
у Кам’янці. Парточільники пообіцяли розіб-
ратись у цьому питанні, при чому жодним 
словом не обмовившись щодо особистої 
причетності до цих подій. Впродовж години 
запитань і відповідей у О.С. Холявка піт річ-
кою стікав із чола. І-ий секретар райкому 
В.Клименко звинуватив мене у самовільному 
зайнятті місця у президії, а М.А. Тарандушко 
розповідав байки про цистерну з бензином, в 
якій «бандерівці» топили немовлят» [1]. 

У побитті студентів влада звинувачувала 
Кам’янський Рух та особисто О. Нестерчука. 
На зборах виступили й деякі рухівці, котрі 
говорили в унісон з райкомівцями. Зокрема, 
тезу щодо співпраці з владою в усіх питан-
нях озвучив П. Тимошенко, а інший пред-
ставник Руху О. Вєтров звинуватив у подіях 
на стадіоні Нестерчука, який нібито не спо-
вістив владу про приїзд студентів, та оголо-
сив про своє відмежування від Кам’янського 
осередку Руху [8; 9]. 

Наступного дня після зборів, 23 серпня, 
частина заїжджих студентів, які ще не поки-
нули меж області, разом із представниками 
культурологічного походу «Дзвін-90» розго-
рнули акцію протесту на центральній площі 
Черкас. Причина акції – побиття івано-
франківських студентів у Кам’янці. Учасни-
ки протесту справедливо вимагали від обла-
сної влади ретельно розібратися у цьому ін-
циденті й покарати винних. З людьми вів 
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діалог із приводу цієї ситуації другий секре-
тар обкому партії А.Ю. Чабан [10]. 

Глибоко обурили означені події у Кам’янці 

різні громадські організації й творчі об’єд-

нання. Зокрема, 24 серпня на звітно-вибор-

них зборах Черкаської обласної письменни-

цької організації та інших творчих спілок 

була ухвалена спільна заява-осуд щодо резо-

нансної події побиття студентів у Кам’янці. 

У зверненні до Черкаської облради та обко-

му компартії представники спілок засуджу-

вали дії кам’янської районної влади, звину-

ватили в організації бійки П. Іщука й 

В. Калініна та вимагали негайного розсліду-

вання і суворого покарання цього акту ван-

далізму [11]. 

Всі ці обставини посприяли стартові про-

цесу розслідування подій. 

На початку вересня 1990 р. почалося слід-

ство. Справу вів уповноважений Черкаського 

РУВД О.В. Лузан. У ході досудового розслі-

дування в якості свідків було викликано ледь 

не півміста. На допити приїжджали студенти 

з Івано-Франківська, викликали й головних 

обвинувачуваних (представники влади). Зок-

рема, один із потерпілих – Ігор Твердохліб – 

приходив на допити тричі. Перші 2 рази –  

в якості свідка. Серед головних винуватців 

побиття розглядався голова телепинського 

колгоспу І. Богун. Третій раз Твердохліба 

допитували вже як обвинуваченого у хулі-

ганстві [5]. Як стверджує О. Нестерчук, у 

рамках допиту була проведена очна ставка 

між ним з одного боку і Коваленком та 

В. Калініним – з іншого. Останні двоє все 

заперечували, говорили про свою неучасть у 

подіях на стадіоні й пояснювали, що вони 

були за 50 метрів від основного місця подій. 

Нестерчук же приніс фото, на яких показу-

вав, де вони були і що робили. Але вже на-

прикінці грудня 1990 р. слідча справа різко 

загальмувалась. Олександр Васильович зве-

рнувся до начальника міліції П.Іщенка з 

приводу цього питання. Той повідомив, що 

справа закрита через відсутність складу зло-

чину. Прокурор С. Хоменко додав, що слідс-

тво не може проводитися, оскільки студенти 

не написали заяву про вчинення хулігансь-

ких дій. Після цього зв’язалися з галичанами 

з приводу цієї ситуації. Ті зрозуміли, що вла-

да всіляко гальмує розслідування [11]. Цим 

справа і закінчилася, не давши відповіді на 

питання про організаторів бійні. Ніхто так і 

не поніс відповідальності. На такій сумній 

ноті і завершилася ця насичена суперечли-

вими фактами епопея. 

В цілому, підсумовуючи вище викладене, 

можна констатувати, що означена резонанс-

на подія носила очевидне політичне забарв-

лення. Виплекана радянською тоталітарною 

системою кам’янська партверхівка стала на 

«оборону» комуністичної ідеології, вбачаю-

чи у нащадках борців за українську держав-

ність часів ІІ Світової війни загрозу пану-

ванню так званих «робітничо-селянських» 

цінностей. Навіть культурно-просвітницька 

діяльність розглядалася режимом як своєрід-

ний виклик дієздатності існуючій моделі 

управління та більшовицьким моральним 

орієнтирам. У деяких регіонах злам суспіль-

но-політичних традицій на базі реалізації 

стратегії «перебудови» відбувався швидко й 

безболісно, а в деяких наштовхувався на ша-

лений опір партноменклатури та залежних 

від неї людей. На жаль, останній чинник ви-

явився й у Кам’янці, сумнозвісним підтвер-

дженням чого стали події побиття студентів 

19 серпня 1990 року. 
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FROM THE HISTORY OF THE KAMIANKA CENTRE OF NARODNYI 

RUH OF UKRAINE: BEATING OF HALYCHYNA YOUTH, 1990 

 

During the period of public-political and outlook changing of soviet order in «rebuilding» times, many contradicto-

ry episodes have happened. Built on terror and repressions, communist totalitarian system perceived elements of plu-

ralism and democracy, introduced by Horbachov’s reforms, in aggressive way. That was a reason of different types of 

conflicts and oppositions. The bright example – beating of visiting students from Western Ukraine in Kamianka (Cher-

kasy oblast) in August 19, 1990. On the background of complicated external and exacerbated internal situation in 

Ukraine, usage of previous periods experience becomes topical. Consideration of past mistakes in conditions of 80-90
th
 

years of 20
th

 century can be a key to correction of the dialogue between people and the government for the purpose of 

the common goal – building of strong, wealthy and developed Ukraine. 

Purpose of the work – depiction of the reasons, conditions and public resonance of beating Ivano-Frankivsk stu-

dents in Kamianka, August 19, 1990. 

During the research preparation, reminiscences of witnesses and different publications were used, process of the 

conception chronology was systematized,occasions of the worked theme were illustrated in details. 

The article shows reasons, preconditions, motion and results of beating Ivano-Frankivsk students by local com-

munist power in Kamianka, August 19, 1990. Activities of the Kamiankacentreof NarodnyiRuh of Ukraine are pictured 

shortly, given the information about participation of Kamianka’sRuh members in celebration of 500
th

anniversary of 

Cossacks on Zaporizhia, their acquaintanceship with Halychyna youth. Circumstances of the beating of the Ivano-

Frankivsk students in Kamianka are depicted in details, illustrated public resonance of the occasion, crime investiga-

tion and general results. 

Mentioned resonant occasion was obviously colored politically. Kamianka’s top communist power, cherished by to-

talitarian soviet system, was «defending» its communist ideology and saw danger from Halychyna youth to its «prole-

tarian» values. In particular regions breaking of public-political traditions occurred quickly and in painless way on the 

base of «rebuilding» strategy, but in others it faced considerable resistance of party nomenklatura. The last factor also 

appeared in Kamianka and was confirmed by sadly known beating of students, August 19, 1990. 

Key words: Ruh members of Kamianka, Ivano-Frankivsk students, party management, beating of youth, investigation. 
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ВИКОРИСТАННЯ АРХІВНИХ МАТЕРІАЛІВ У ДОСЛІДЖЕННІ 
СТАЛІНСЬКИХ РЕПРЕСІЙ ЩОДО ГРОМАДЯН ПОЛЬСЬКОЇ 

НАЦІОНАЛЬНОСТІ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ У 1930-х роках 
 

 

На основі архівних та інших джерел аналізується стан наукової розро-
бки проблеми репресій проти поляків у 1930-х рр. на Півдні України. Доку-
менти фондів державних архівів Півдня України містять значні масиви 
інформації. Для вивчення репресій на Херсонщині, Миколаївщині та Оде-
щині головним джерелом є слідчі справи репресованих осіб, які стали до-
ступними для науковців у зв’язку з розсекреченням низки архівів, зокрема, 
архівів силових структур. Використання архівних матеріалів у дослі-
дженні сталінських репресій щодо громадян польської національності на 
Півдні України у зазначений період є важливою складовою для реабілітації 
жертв незаконних репресій та відновлення історичної справедливості, 
має значний вплив на розвиток історичної науки та формування націона-
льної пам’яті та свідомості українців та поляків 

Ключові слова: поляки, Південь України, репресії, депортація, денаціо-
налізація. 

 

 

Історія 1930-х років – це історія необме-

женого панування комуністичної системи, 

яка лише починає об’єктивно вивчатись. Тя-

жкою спадщиною цієї доби є масові репресії, 

які чинились сталінським режимом та його 

провідниками на території України, зокрема 

на Півдні. Дослідження репресій дає змогу 

збагатити історичну науку новим оригіналь-

ним і фактичним матеріалом, аргументовано 

викрити злочинну діяльність Й. Сталіна, йо-

го оточення та створеної ним репресивно-

каральної машини. У роки розбудови Украї-

нської держави виключно важливим є про-

цес переосмислення багатьох проблем історії 

України. Лише з урахуванням минулого, в 

тому числі і тих драматичних подій, які при-

несли репресії, українське суспільство може 

йти в майбутнє. 

Важливо зазначити, що історія польської 

національної меншини Півдня України за-

лишається актуальною темою дослідження в 

українській історіографії. У цьому напрямку 

працювали історики І. Балуба, Т. Єременко, 

О. Калакура, Л. Якубова та ін. Особливості 

каральних заходів проти поляків досліджу-

вали О. Рубльов та В. Репринцев. Особливо-

сті каральних заходів щодо православного 

духовенства на Одещині у своїх роботах до-

сліджував М. Михайлуца, а трагічні долі на-

укової інтелігенції висвітлював Е. Петровський. 

Великий історіографічний здобуток має 

миколаївська історична школа вивчення  

проблем ХХ ст. На сучасному етапі дослі-

дження історії національних меншин в УРСР 

сформувалося коло фахівців та наукових 

установ, які розробляють генеральні напрям-

ки етнічної історії, історії етнополітики та 

державотворення. Дослідження Б. Чирка, 

П. Тригуба, М. Шитюка, В. Шкварця, 

М. Козирєвої та І. Міронової охоплюють 

різні сфери історичного минулого націона-

льних меншин Півдня України, зокрема ав-

тори досліджують проблеми репресій, голо-

доморів і повстанського руху етнічних мен-

шин. Монографія М. Шитюка «Масові реп-

ресії проти населення Півдня України» вирі-
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зняється оригінальною документальною ба-

зою. Разом з І. Ніколаєвим він проводив дос-

лідження повоєнних репресій проти військо-

вослужбовців та працівників органів ДПУ-

НКВС, що знайшли своє відображення в ін-

шій монографії [1]. 

За підрахунками дослідника М. Шитюка, 

звинувачення проти поляків на Півдні Укра-

їни протягом 1920-1930-х рр. можна поділи-

ти на умовні групи: ідеологічну – 37,2 %, 

диверсійну – 28,3 % і ворожу діяльність у 

складі організацій – 33,5 % [2]. 

У 2002 р. до 65-річчя Миколаївської обла-

сті (була утворена 22 вересня 1937 р.) завдя-

ки зусиллям обласної державної адміністра-

ції, а також науковців краю, передусім дер-

жавного університету, навчальних цент- 

рів Одеського національного університету  

ім. І.І. Мечникова та Одеської національної 

юридичної академії побачила світ фундамен-

тальна книга «Миколаївщина: літопис істо-

ричних подій». У книзі доктор історичних 

наук, професор М.М. Шитюк подав 6 статей-

фрагментів загальним обсягом понад 80 сто-

рінок, де навів історико-політологічний ана-

ліз соціально-демографічних та морально-

психологічних наслідків людоморів та реп-

ресій на Миколаївщині. 

Варто зазначити, С. Кульчицький зазна-

чав, що депортація 1935 р. здійснювалася у 

межах України. Покидаючи свої будинки, 

переселенці одержували в східних областях 

республіки садиби колгоспників, які помер-

ли від голоду 1932-1933 рр. [3]. За свідчен-

ням історика В. Нікольського, на Миколаїв-

щині в 1937 р. репресовано 849 поляків, що 

складало 2,8 % від загальної кількості репре-

сованих поляків в Україні [4]. За «польською 

лінією» проходили не лише поляки, а й 

представники інших національностей, що 

звинувачувалися в контрреволюційній діяль-

ності на користь Польщі або у співробітниц-

тві з поляками, які проводили таку діяль-

ність. 

За підрахунками репресованих було про-

ведено багато робити, наприклад, науковці 

Ю. Шемшученко, А. Мироненко, В. Пристайко 

в праці «Жертвы репрессий» [5] та А. Миро-

ненко, А. Бенько «Жертвы сталинского тер-

рора предвоенного пятилетия на Украине» 

[6] наводять кількісь жертв репресії, що про-

котилися партійними рядами, зумовивши 

скорочення чисельності КП(б)У 1937 р. у 

порівнянні з 1934 р. з 453526 до 321726 чо-

ловік, тобто майже на одну третину. До чер-

вня 1938 р. з 62 членів ЦК партії республіки 

55 були репресовані, з 11 членів Політбюро – 

10, з 5 кандидатів в члени Політбюро – 4 і всі 

9 членів Оргбюро ЦК – страчені. 

Також необхідно наголосити, що наукові 

дослідження сталінських репресій щодо гро-

мадян польської національності на Півдні 

України здійснюються за допомогою держа-

вних архівів даного регіону. Державна полі-

тика в галузі архівної справи спрямована на 

максимальну відкритість архівних документів. 

Документи фондів державних архівів Пів-

дня України містять значні масиви інформа-

ції, що постійно привертають увагу дослід-

ників. Для вивчення репресій на Херсонщи-

ні, Миколаївщині та Одещині головним дже-

релом є слідчі справи репресованих осіб, які 

стали доступними для науковців у зв’язку з 

розсекреченням низки архівів, зокрема, архі-

вів силових структур. Наприклад, на базі 

розсекречених документів в державному 

архіві створені автоматизовані бази даних 

«Відомості про громадян Херсонщини, що 

були репресовані. Більшість таких справ міс-

тить фонд Р-4033 державного архіву Херсон-

ської області. Переважна кількість справ фо-

нду були опрацьовані лише поверхово під 

час створення видання «Реабілітовані історі-

єю» (1999-2005 рр.). 

У Миколаєві на основі архівних даних та-

кож було підготовлено і випущено серію 

книг «Реабілітовані історією». Було затвер-

джено редакційну колегію при облдержадмі-

ністрації, створено при ній штатну редакцій-

но-видавничу групу з 7 осіб. Надалі до роз-

порядження неодноразово вносилися зміни і 

доповнення. Спочатку керівником редакцій-

но-видавничої групи був завідувач кафедри 

Українського морського технічного універ-

ситету, кандидат історичних наук, доцент 

В.М. Вашкевич, потім його змінив С.С. Ма-

карчук – кандидат історичних наук, доцент, 

завідувач кафедри Миколаївської філії Київ-

ського національного університету культури 

і мистецтв. До редакційної колегії входили 

керівники облдержадміністрації, її відділів, 

управлінь і комітетів, міськвиконкому, обла-

сних правоохоронних органів, громадських 

організацій, обласних і міських архівів, газет, 
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ректори ВНЗ, доктори історичних наук, про-

фесори П.М. Тригуб, М.М. Шитюк, В.П. Шква-

рець та ін. Редколегією були надруковані 

збірники статей, бюлетені, декілька «Книг 

пам’яті» з відомостями про громадян, які 

зазнали політичних репресій, у розрізі райо-

нів, міст області та обласного центру. 

Роблячи висновок про історіографічно-

археографічний аналіз літератури з тематики 

репресій, необхідно підкреслити її ґрунтов-

ний фактологічний характер, але спеціальні 

дослідження з цієї теми нечисленні і розкри-

вають лише окремі її аспекти. Наукові праці 

переважно мають регіональну спрямованість. 

Слід відзначити, що для досліджуваного 

періоду характерне створення слідчих справ, 

за якими репресували осіб, а період 1940-

1950-х – перегляду справ, створених в попе-

редній період. Науковцям та працівникам 

архівів Півдня України вдалося провести 

статистичне дослідження, яке дозволило   

визначити кількісне відображення спалахів 

репресій у даному регіоні проти представни-

ків різних національностей, зокрема, поляків. 

Архівні документи зберегли дані про масове 

обурення поляків політикою більшовиків, 

виступів селянства проти колективізації, за-

криття, руйнування й опоганення костьолів. 

У зв’язку з цим, набули поширення фаль-

шиві звинувачення поляків у «шпигунстві». 

У 1937-1938 рр. в Україні було звинувачено 

у «шпигунстві» на користь Польщі понад  

54 тис. осіб. На основі архівних документів, 

опублікованих джерел, монографічної літе-

ратури було визначено, що кількість поляків 

становила лише 1,5 % від населення України, 

а частка репресованих серед них дорівнюва-

ла 18,9 % усіх жертв репресій, що є найви-

щим відсотковим показником серед предста-

вників усіх національних меншин, які про-

живали в УРСР [7]. 

Південна Україна не залишилася осторонь 

цих подій. За переписом 1926 р. на Півдні 

УРСР проживало 23368 поляків, що стано-

вило 0,69 % населення регіону [8], а кіль-

кість репресованих поляків у даному регіоні 

становила 2094 особи. У Миколаївській об-

ласті було заарештовано 504 особи, з них 

розстріляно 159, в Херсонській – відповідно 

497 і 201, в Одеській – 1093 і 468 осіб. 

Основної своєї мети кампанія проти поль-

ської меншини досягла – наслідки «корені-

зації» повністю знищені, а компактно про-

живаюче польське населення було розпоро-

шене і залякане. Фабрикувалися й різномані-

тні справи щодо шпигунських організацій, 

які начебто працювали на користь військо-

вих розвідок зарубіжних країн. Так, широко-

го розголосу набула «викрита» й так звана 

«Польська організація військова». Вона, на 

думку керівників держави, проводила масову 

шпигунську, шкідницьку та агітаційну робо-

ту проти Радянського Союзу. Очолювали її, 

за викриттям радянських чекістів, найвищі 

керівники комуністичного руху, такі як, на-

приклад, колишній генеральний секретар 

Комуністичної партії Польщі, кандидат у 

члени президії виконкому Комінтерну, заві-

дувач польським сектором Інституту Маркса-

Енгельса-Леніна Ю.В. Сохацьким-Братківським. 

Таким чином в радянської влади з’явився 

привід, щоб розпочати масове винищення 

представників цілого народу поляків та  

представників інших національностей. 

Так, за даними архівів, в контрреволюцій-

ну польську націоналістичну організацію, 

викриту в 1937 році в Миколаєві, входили 

росіяни І.В. Іванов і М.П. Цвєтаєв, німець 

Г.А. Окс, поляки В.І. Ляхович та Д.І. Злочев-

ський, українець Т.І. Вдовиченко, молдова-

нин В.Г. Матвєєв. Вони були звинувачені в 

шпигунській діяльності, проведені контрре-

волюційної агітації та приналежності до 

«ПОВ» і засуджені до розстрілу. 

Ще одну шпигунську організацію ПОВ, що 

складалась із 9 депортованих поляків, «ви-

крили» миколаївські чекісти. Усіх їх, а саме: 

Й.У. Квятковського, І.Ф. Колбу, Й.Ф. Єзер-

ського, У.Ф. Станіславського, І.А. Загребсь-

кого, І.І. Мировського засудили до розстрілу. 

Усього в Миколаєві було «виявлено» 8 вій-

ськових польських організацій, всі учасники 

яких були засуджені до розстрілу. 

Було репресовано і багато поляків за 

окремими справами. Мотиви були ті ж самі 

контрреволюційна діяльність, наклепництво 

на радянський лад, шпигунство тощо. На-

приклад, колгоспника с. Волошино Кривоо-

зерського району поляка Ф.П. Косецького 

розстріляли за те, що він під час закриття 

костьолу в с. Криве Озеро проводив активну 

контрреволюційну агітацію, казав, що «так 

чи інакше довго радянська влада існувати не 

буде» [9]. 
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За подібним звинуваченням було розстріляно 

робітника заводу № 200 поляка Б.І. Войце-

ховського. За даними справи він визнав себе 

винним в тому, що був контрреволюційно 

налаштований, підтримував письмовий  

зв’язок із закордоном, систематично прово-

див антирадянську агітацію, вихваляв Поль-

щу та оббріхував СРСР. Начебто це підтвер-

джували і свідки, які під час допитів пізніше, 

у 1957 році давали зовсім інші свідчення. 

Мешканця Вознесенська поляка С.І. Кор-

чмарчика також розстріляли за те, що він, як 

свідчить звинувачувальний вирок, «система-

тично брехав на радянську владу, що робіт-

ники гірше живуть у матеріальному відно-

шенні в СРСР, ніж живуть робітники за кор-

доном, своєю брехнею по суті вихваляв жит-

тя при капіталістичному ладі». За подібними 

звинуваченнями були розстріляні поляки меш-

канці Миколаївщини Ц.С. Васютинський, 

Б.Й. Войцеховський, Й.С. Мінцер, В.С. Сек-

лоцький та багато-багато інших. Часто ви-

нищувалися цілі родини як, наприклад, це 

сталося з родиною Суліковських. В цьому 

випадку було засуджено до розстрілу одразу 

трьох братів. 

Репресивні заходи не оминули жодного 

селища Херсонщини, де проживали поляки. 

Контрреволюційну націоналістичну польсь-

ку організацію, що складалася з 19 чоловік 

«викрито» 1937 р. в селі Цареводар Херсон-

ського району. Суть звинувачень зводилась 

до того, що вони «систематично проводили 

контрреволюційну роботу, спрямовану на 

підрив колгоспного ладу, дискредитацію 

політики радянської держави». Усіх звину-

вачених Я.Ю. Вишневського, І.К. Супруна, 

І.С. Талагая, Д.І. Данишевського, В.В. Шкарбуля, 

М.П. Сосуновича, Ф.К. Супруна, С.М. Сосу-

новича, А.М. Артеменко, П.Г. Голинського, 

Ф.П. Сосуновича, В.О. Антко, В.А. Рипецького, 

Я.І. Вансовича, Я.П. Белецького, К.Г. Мак-

роцького, Я.Г. Макроцького, М.О. Сачковсь-

кого засуджено до найвищої міри покарання – 

розстрілу. В.І. Яворського відправлено до 

виправного трудового табору строком на  

10 років [10]. 

Того ж року, але місяцем пізніше в с. Ца-

реводарі було «викрито» ще одну контрре-

волюційну організацію, члени якої проводи-

ли антирадянську агітацію та виказували 

незадоволення масовими арештами поляків. 

До розстрілу засуджено Т.А. Джишевського, 

І.П. Білецького, Ю.П. Білецького, С.П. Біле-

цького, Ф.В. Вансовича, Ф.Ф. Вишневського, 

І.М. Нагеля. До 10 років позбавлення волі 

засуджено Л.В. Бистринського [11]. 

В 1937 р. в місті Херсон виявлено контр-

революційну польську організацію, яка на 

чолі з ксьондзом Адамом Цимерманом про-

водила контрреволюційну діяльність. По справі 

проходили: М.В. Янишевська, П.А. Остров-

ський, П.А. Тустановський, Ю.С. Крицька, 

Л.П. Пейда, А.К. Вільчинська, В.К. Голікова, 

В.В. Пржелуцький, М.І. Оскерко, В.І. Оскерко, 

М.І. Баллог-Білоусова, О.В. Скрипницький, 

Л.М. Скрипницька, В.А. Сілковська, Т.В. Ка-

шинська, В.М. Пржелуцький. Насправді вони 

збиралися разом для обговорення питання 

про закриття костьолу [12]. 

Загалом протягом 1930-х років в Україні 

по «польській лінії» органами НКВС було 

заарештовано 56 516 осіб (з них 44 467 поля-

ків), з яких 39 644 особи (70 %) засуджено до 

різних термінів ув’язнення або ж розстріляно 

[13]. Більшість з названих вище людей піз-

ніше були реабілітовані за недоведеністю 

доказів. Важливо зазначити, що в Україні діє 

закон «Про реабілітацію жертв політичних 

репресій на Україні», ухвалений Верховною 

Радою України 17 квітня 1991 р. (із допов-

неннями і донині становить основу діяльнос-

ті держави з відновлення справедливості 

стосовно безневинно постраждалих грома-

дян). Так, станом на 2000-ні роки було пере-

глянуто 307 тис. 450 архівних кримінальних 

та слідчих справ жертв незаконних репресій. 

За ними реабілітовано 248 тис. 710 осіб, від-

мовлено в реабілітації, відповідно до чин-

ного законодавства України, 117 тисячам  

243 особам. Процеси реабілітації тривають і 

досі і здійснюються за допомогою галузевих 

державних архівів (ГДА) Служби безпеки 

України та Міністерства внутрішніх справ 

України та інших державних архівних уста-

нов, де зберігаються архівні кримінальні та 

слідчі справи, інші документальні матеріали 

на репресованих осіб, ведеться археографіч-

на робота з оприлюднення документальної 

спадщини доби репресій. Зокрема, такі робо-

ти ведуться в Державних архівах Миколаїв-

ської, Херсонської, Одеської областей. 

Таким чином, використання архівних ма-

теріалів у дослідженні сталінських репресій 
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щодо громадян польської національності на 

Півдні України у зазначений період є важли-

вою складовою для реабілітації жертв неза-

конних репресій та відновлення історичної 

справедливості, має значний вплив на розви-

ток історичної науки та формування націо-

нальної пам’яті та свідомості українців та 

поляків. 
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ВИХІДЦІ З УМАНЩИНИ В АРМІЇ УНР 
 

На основі опублікованих документів було персоніфіковано вихідців з 
Уманщини, які служили в Армії УНР. В статті проаналізовано життєвий 
та бойовий шлях генералів Армії Української Народної Республіки Петра 
Дерещука та Олександра Загродського – вихідців з Уманщини, долі яких 
об’єднані однією метою – здобути соборну і вільну Українську Державу. 
Тисячі невідомих героїв загинули в боротьбі з ворогами, багато померло 
в еміграції, чимало замордовано в більшовицьких катівнях. Нам потрібно 
пам’ятати їхню жертовність, належно вшановувати лицарів-земляків, 
які зі зброєю в руках відвойовували соборність Української Народної Рес-
публіки. 

Ключові слова: генерал Армії УНР, полк, повстання, військо, селянст-
во, Уманщина. 

 

 

На сьогоднішній день важко долати стійкі 

стереотипи радянської свідомості, над ство-

ренням яких тривалий час працювала поту-

жна ідеологічна машина тоталітарної держа-

ви. Але після подій Майдану, Революції Гід-

ності та під час сьогоднішньої Антитерорис-

тичної операції (ВІЙНИ), коли гинуть тисячі 

українців, ми маємо об’єктивно і повчально 

вивчати уроки історії, а не повторювати їх. 

Фактично Росія один в один відтворює сце-

нарій війни з Україною 1918 року. Важко 

повірити, але саме сто років тому все роби-

лося так само як і сьогодні…[1]. 

Один з таких історичних міфів було скла-

дено про події Української національно-

демократичної революції 1917-1921 рр. Ці 

події подавалися як безкомпромісна бороть-

ба двох головних діючих сил: більшовиків та 

контрреволюційного табору, до якого були 

штучно приписані і білогвардійці, і націона-

льні рухи, і вчорашні союзники більшовиків 

з-поміж соціалістів. Йшла боротьба всіх про-

ти всіх, адже в 1917-1921 рр. тут протистоя-

ли одна одній понад десять різних армій, що 

спиралися на певні соціально-політичні та 

національні кола суспільства або репрезен-

тували інші держави. Військова поразка цих 

армій ще не означала автоматичного зник-

нення відповідних ідеологій, тобто певні 

суспільні групи не відмовлялися від спроб 

втілити в життя свої погляди й задуми, але 

не військовими, а іншими засобами. 

Питанням діяльності Армії УНР, антибі-

льшовицької боротьби в Україні та проблемі 

селянсько-повстанського руху присвячені 

ґрунтовні студії, які виконані на матеріалах 

ЦДАВО, ЦДАГО України, ГДА СБУ та  

обласних державних архівів, дослідників 

І.Срібняка [2], В.Щербатюка [3], Р.Коваля [4], 

Я.Тинченка [5], О.Шатайла [6], О.Скрипника 

[7] та ін. 

1918 рік. Україна нагадує киплячий казан. 

Найбільш завзяті та послідовні керівники 

армії УНР (С.Петлюра, Ю.Тютюнник та ін.) 

продовжували національно-визвольну спра-

ву, перейшовши до інших методів боротьби, 

передусім партизанських, підпільних та аге-

нтурних. Саме Уманщина багата на відваж-

них козаків-захисників та борців за волю 

України. За словами Олега Шатайло та інфо-

рмацією російськомовної газети «Голос 

Умани» від 3 червня 1917, одним із перших 

постав Уманський полк імені Івана Гонти  

[6, c.7]. 

 



Iсторичний архiв 

118 

Січень року 1918-го. Війська УНР відсту-

пають. До Києва вривається більшовицька 

орда під командуванням генерала Муравйо-

ва. Починаються масові розстріли. П’яні ма-

троси ґвалтують жінок і грабують квартири. 

Наситившись кров’ю киян, муравйовці ви-

рушають на Захід і Південь України У лю-

тому генерал Тютюнник оголошує мобіліза-

цію вільних козаків на Черкащині. Під Смі-

лою щойно сформований полк козаків Холо-

дного Яру дає більшовикам прикурків. Му-

равйов рятується втечею. У розпал хаосу 

козаки Холодного Яру стають під прапор із 

гаслом «Воля України або смерть» і підкрі-

пили Шевченковим «І повіє огонь новий з 

Холодного Яру». Холодний Яр самооргані-

зувався [8, c.247]. Козаки контролювали те-

риторію південних повітів Київщини та пів-

нічної частини Херсонщини, в тому числі, 

землі Уманського повіту [9, c.169]. 

Тисячі невідомих героїв загинули в боро-

тьбі з ворогами, багато померло в еміграції, 

чимало замордовано в більшовицьких катів-

нях. Нам потрібно пам’ятати їхню жертов-

ність, належно вшановувати лицарів-

земляків, які зі зброєю в руках відвойовували 

соборність Української Народної Республі-

ки. Серед цих героїв, борців за волю Украї-

ни, є вихідці з Уманщини, які служили в Ар-

мії УНР, а саме: 

 полковник Дерещук Петро Кузьмович 

(Вишнопіль) 

 генерал Базильський Гаврило Мака-

рович (Соколівка) 

 генерал-полковник Загродський Олек-

сандр Олександрович (Зеленьків) 

 генерал Єфремов Сергій Федорович 

(Зеленьків) 

 генерал Ольшевський Володимир 

Антонович (Умань) 

 полковник Боржимський [7, c. 46-61] 

(Боржинський) Федір Кіндратович (Верх-

нячка) [5, c. 28-29] 

 полковник Порохівський Гнат Єрми-

лович (Добра) 

 підполковник Кохно-Кутів Микола 

Євгенович (Умань) 

 підполковник Носаченко Андрій Ва-

сильович(Циберманівка (Іванівка)) 

 командир Кривдін Пилип Васильович 

(Умань) 

 капітан 2-го рангу Військово-морського 

флоту УНР Леванда Дмитро Дмитрович 

(Умань)
 
[5, c.536] 

 розвідник Мамчій Григорій Матвійо-

вич (Христинівка) 

 хорунжий Перфецький Леонід (Лади-

жинка) 

 сотник Карась-Галинський Юрій Ти-

мофійович (Віталій Юрченко) (Текуча) [6,  

c. 8-9] і т.д. 

Список можна продовжувати і продовжу-

вати, бо з кожного села чи містечка йшли 

здобувати державну незалежність України 

сотні синів-патріотів. Всього рідний край 

Хмельницького та Шевченка тоді послав до 

українського війська стільки бійців, що з них 

було утворено Звенигородський піхотний 

полк Армії УНР. І це не все, бо в різні роки 

боротьби у складі української армії діяли: 

14-й Уманський, 30-й Канівський, 31-й 

Черкаський, 32-й Чигиринський піші полки 

Української Держави; 3-й Уманський, 22-й 

Канівський, 24-й Чигиринський запасні пол-

ки, які входили до 8-ї Республіканської диві-

зії військ УНР і на зламі 1918–1919 років 

стояли на Уманщині [6, c.10] та працювали в 

урядах УНР. 

Спробуємо висвітлити життєвий та бойо-

вий шлях кількох бійців Армії УНР, які є 

вихідцями з міст та сіл історичної Уманщини. 

Село Вишнопіль Уманського повіту Київ-

ської губернії – батьківщина отамана Петра 

Кузьмовича Дерещука. Саме тут він народи-

вся в багатодітній селянській родині. Стало-

ся це 29 червня 1886 року. 1905 року  

19-літній юнак здав екстерном іспити при 

Уманській гімназії на звання народного вчи-

теля. В 1909 р. він здобув право викладати у 

двокласних школах, навчальний курс в яких 

становив уже три роки. Як пише Роман Ко-

валь, чи зі своєї волі, чи всупереч їй, але вже 

1915 року вишнопілець захищав царя – «ба-

тюшку» на Південному фронті Першої імпе-

ріалістичної [4, c.19]. Військовий діяч, вчи-

тель; комісар Національного Союзу в Уман-

ському повіті, командир 38-го Українського 

полку (спробував його українізувати, пере-

вести у розпорядження Центральної Ради, 

через це навіть потрапив під арешт), інспек-

тор 3-ї Запорізької дивізії, державний інспе-

ктор Запорізького корпусу Армії УНР, повс-

танський отаман (1918 – 1924); військове 
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звання – прапорщик Російської (царської) 

армії. Член Української партії соціалістів-

революціонерів (із 1917). Делегат 1-го Все-

українського військового з’їзду (м. Київ, 

1917). Один з організаторів повстання проти 

Гетьмана України Павла Скоропадського в 

листопаді – грудні 1918 в Уманському повіті. 

Організатор масового повстання проти 

совєтської влади на Уманщині в 1920 р.
 
та 

Уманського повстанського комітету [10]. 

Більшовики бачили, що їхній владі настає 

«амба». Вони навіть не приховували свого 

панічного настрою. Селянство повсюдно 

підтримувало повстанських отаманів. Дмит-

ро Цвітковський, який «нищив усе, що тхну-

ло радянським духом» [11], стверджував, що 

разом з Дерещуком розраховував мати під 

своєю рукою до 30 000 козацтва – в Умансь-

кому, Звенигородському, Таращанському та 

Канівському повітах, які повністю перебува-

ли під їхнім впливом. І це не перебільшення! 

Під час насильної мобілізації 1920 року до 

Красної армії, до Цвітковського тільки з 

двох волостей втекло близько 15 000 селян, 

які не хотіли служити «московсько-жидівській 

комуні». І все ж більшовики втримались. 

Страшенно не хотілось їм відступати в голо-

дну Совдепію. Україна – житниця Росії. Про 

це просив не забувати Ленін. «И без Украи-

ны мы не могьом!» У травні 1920 р., зачувши 

про наступ польського війська, у складі яко-

го діяли українські дивізії, Петро Дерещук 

підняв на Уманщині та й загалом на Право-

бережній Україні повстання проти «соввлас-

ті», яке продовжувалося аж до пізньої осені 

[4, c.29]. 

На жаль героїчні зусилля селянства і ко-

зацтва не привели до перемоги. І не могли 

привести, бо керівництво української армії 

було непрофесійне, дилетантське, партійни-

цьке, більше думало як домовитися з воро-

гом, ніж як здолати його. Петрові Дерещуку 

поталанило вирішити цю пекучу проблему, а 

навесні 1921 р. знову зібрати силу – 2 000 

повстанців. Його загін діяв переважно в Ба-

банській і Тальнівській волостях Уманського 

повіту. Попри відсутність підтримки емігра-

ційних українських інституцій, Дерещук 

уперто продовжував боротьбу. Вміло вико-

ристовував совєтські документи продоволь-

чого комітету… Восени 1921 року на наказ 

Повстансько-партизанського штабу Юрка 

Тютюнника Дерещук привів свій загін у стан 

бойової готовності. Навіть після поразки 

Листопадового рейду Української повстан-

ської армії Юрка Тютюнника, коли українсь-

ких підпільників огорнула депресія, Дере-

щук не зупинив організаційної роботи, спо-

діваючись навесні 1922 року знову спробу-

вати щастя в новому повстанні проти дикта-

тури чужинців… Попри несприятливі обста-

вини, Дерещук ще 2,5 роки не складав зброї 

[4, c.31-32]. 

Лише 21 березня 1924 р. Дерещук був заа-

рештований Уманським окружним ҐПУ, а 

засідання Надзвичайної сесії революційного 

трибуналу висвітлювала комуністична преса 

(аж у п’яти номерах газети «Більшовик»). 

Акт обвинувачення про «Справу петлюрів-

ського отамана Дерещука» ледь вмістився на 

30 друкованих аркушах. Засуджений на  

10 років і 5 років позбавлення прав, але вже 

1927 року був амністований. Поселився в 

Києві і працював у Науковій бібліотеці ВУ-

АН та недовго. 29 серпня 1928 за ним знову 

прийшли, звинуватили в антирадянській агі-

тації і 30 квітня 1929 р. знову пролунав но-

вий вирок: до 10 років таборів. Остання зга-

дка про нього датована 30 квітня 1930 року, 

швидше за все Петро Кузьмович Дерещук 

загинув у тюрмі [4, c.34]. 

Вивчаючи життєписи полководців Пер-

ших визвольних змагань, одразу звертаєш 

увагу на яскраву постать генерал-хорунжого 

Армії УНР Олександра Загродського – лю-

дини, яка вписала чимало героїчних сторінок 

у літопис перемог українського війська. Са-

ме про нього історик Євген Костюк зазна-

чив: «Ось людина, яка пройшла "через терни 

до зірок"» [12]. Олександр Загродський на-

родився 10 квітня 1889 року в с. Зеленьків 

Уманського повіту, в багатодітній родині 

(вісім дітей) сільського священика. 4 серпня 

1896 його батько, Загродський Олександр 

Григорович, помирає, залишається мати з 

неповнолітніми дітьми. Закінчив 3 класи 

Київської духовної семінарії. 

В листопаді 1912 р. зарахований солдатом 

9-ї роти 74-го піхотного Ставропольського 

полку (Умань). Завдяки освіченості в люто-

му 1913 зараховують в навчальну команду. В 

липні 1913 – молодший унтер-офіцер. Вес-

ною 1914 – старший унтер-офіцер, здав іспи-
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ти при штабі 12-го армійського корпусу на 

звання прапорщика. 

Учасник Першої світової війни – 74-й 

Ставропольський полк розпочав бойові дії  

24 липня 1914 року. Перший раз поранений 

17 серпня поблизу Рогатина, повернувся в 

стрій у листопаді. Відразу на передову, у 

дводенний бій біля Липовця. Вночі 25 лис-

топада почався австро-угорський наступ, 

російська передова прогнулася, Загродський 

з підлеглими пішов у штикову атаку, наступ 

відкинуто, поранений. Наказом командувача 

8-ї армії Брусилова прапорщика Загродсько-

го нагороджено Георгіївською зброєю. В 

лютому 1915 знову на передовій. В боях під 

селом Смольник з 23 лютого до 1 березня 

зарекомендував себе як досвідчений польо-

вий командир; командувач 3-ї армії орденом 

Святого Станіслава 3-го ступеня з мечами і 

бантом. Внаслідок третього поранення від-

був на довготривале лікування. Після того 

був поранений ще двічі. 1915 року підвище-

ний в підпоручики й нагороджений орденом 

Святої Ганни з мечами й бантом. У листопа-

ді 1915 молодший офіцер Загродський при-

йняв командування 16-ю ротою 74-го Став-

ропольського полку. Дослужився до чину 

штабс-капітан [13]. 

Після Лютневої революції 74-й Ставро-

польський полк одним з перших на фронті 

поміняв особливі відзнаки на шапках п’яти-

кутними зірками; кадрові офіцери згуртову-

ються і повертаються на передвоєнне місце 

постою – на Уманщину. 

Влітку 1917 Загродський, виписавшись з 

госпіталю, пропонує свої послуги Українсь-

кому Генеральному Військовому Комітету. 

Призначений заступником новоствореного  

1-го Київського вартового полку, що з 7 гру-

дня (вже як 3-й сердюцький полк ім. П. До-

рошенка) входив до складу Першої сердюць-

кої дивізії. З листопада 1917 р. – командир 

полку ім. гетьмана Петра Дорошенка, Київ-

ського вартового полку військ Центральної 

Ради. 3-й сердюцький полк в 1200 багнетів 

ніс прикордонну службу поблизу Конотопа 

та Хутора-Михайлівського і охороняв Черні-

гівську залізницю. Учасник боїв проти 

військ Муравйова під Конотопом і Дарни-

цею, та перекинутих з теренів Білорусі сил 

Берзіна, в обороні Києва. Курінь Загродсько-

го із великими втратами залишає Бахмач, 

Бобрик, відходить під Київ. У Києві борють-

ся за Арсенал, Маріїнський палац, залізнич-

ний вокзал, змушено полишають Київ. 

З 9 лютого 1918 року – командир 1-го  

Запорізького куреня – об’єднані залишки 

українських полків генералом Костянтином 

Прісовським, даний курінь був фактично 

офіцерським: «богунівці», «наливайківці», 

«дорошенківці», «богданівці», числом 250 

чоловік. Курінь бився за Звягель, Житомир, 

Бердичів, станцію Тетерів. 1 березня курінь 

увійшов в числі інших до Києва. 

12 березня підвищений до звання полков-

ника. З 15 березня 1918 – 1-го Запорізького 

полку армії УНР. Наприкінці березня 1918 

призначений комендантом Запорізького ім. 

гетьмана П. Дорошенка піхотного полку. В 

складі очолюваної генералом О. Натіївим 

дивізії відразу вирушив на фронт. До кінця 

березня червоноармійців вибили майже з 

усієї Полтавщини. 

6 квітня полк бився за Харків. У кінці кві-

тня 1-й Запорізький полк ім. П. Дорошенка 

Загродського вийшов до Дону і став на стан-

ції Колпакове. За наказом Скоропадського 

полк залишився нести прикордонну службу 

у місті Суджа. 

За Директорії (з 16 листопада 1918) – очо-

лював Запорізьку дивізію у складі Запорізь-

кого Корпусу, генерал-поручник Армії УНР. 

З 19 грудня 1918 – командуючий усіма вій-

ськами, розташованими на Харківщині, ос-

нову складали 3-й гайдамацький полк отама-

на Волоха, 4-й полк ім. Хмельницького та  

1-й ім. П. Дорошенка. Полковник Загродсь-

кий через тиф і старі рани командував 6-ю 

дивізією з перервами. У серпні запорожці 

Загродського в складі армійської групи гене-

рала Кравса з боями йдуть на Київ. Під Бі-

лою Церквою зустрічаються з білогвардій-

цями, проте їм заборонено вступати в бій, 

незабаром штаб обміняв відступ запорожців 

від Білої Церкви на обіцянку білих сил не 

наступати на Київ. З 23 вересня виконує 

обов’язки Запорізької групи. 

З травня 1919 року – командир 6 дивізії 

Запорізької Групи Армії УНР. 5 грудня 1919 

в Борушківцях командир Волинської групи 

Загродський скликав офіцерську нараду, 

офіцери поновлюють його як отамана. Після 

того виступає на нараді у Головного отамана 

Петлюри про підготовку до походу. У грудні 
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1919 – травні 1920 рр. – командував Волин-

ською Групою Армії УНР під час Першого 

Зимового походу. Наприкінці грудня запо-

рожці атакували супротивника й зосередили-

ся навколо Умані. Київська група просуну-

лася до Звенигородки, Волинська вигнала 

денікінців з Тального, з допомогою селян з 

Майданецького та Білашок, у Тальному і 

зустріла Новий Рік. Наступного дня контр-

атакою білогвардійці відкидають Волинську 

дивізію до Зеленькова. Після відновлення 

сил знову наступ, звільняють Смілу, Канів, 

Черкаси, Золотоношу. 

У лютому 1920 р. Армія УНР прийшла до 

Холодного Яру. 12 лютого в с. Медведівці 

командувач Армії УНР Михайло Омеляно-

вич-Павленко скликав нараду командирів та 

начальників штабів дивізій, що брали участь 

у Зимовому поході та отаманів Холодного 

Яру. На нараді були присутні видатні украї-

нські воєначальники Юрко Тютюнник, Оле-

ксандр Загродський, Андрій Гулий-Гуленко, 

Головний отаман Холодного Яру Василь 

Чучупака та інші. 

У березні 1920 Загродський захворів на 

поворотний тиф, сестра-жалібниця саньми 

відвозить його одужувати до рідних в Зеле-

ньків. Наприкінці Першого Зимового походу 

Загродський повернувся до командування.  

6 травня похід закінчився, однак дивізію од-

разу кинули на передову. 

У травні-листопаді 1920 року – командир 

Волинської дивізії (під час радянсько-

польської війни). 31 травня наказом № 7 Го-

ловної Команди Армії УНР підвищений до 

звання генерал-хорунжого. Протягом деяко-

го часу виконував обов’язки заступника го-

ловкомандуючого Армії Української Народ-

ної Республіки генерала Михайла Омеляно-

вича-Павленка. 

Ведучи постійні бої з більшовиками, чи-

сельність дивізії зменшувалася, в кінці черв-

ня Загродський вкотре просить командувача 

Армії хоч на три дні відвести дивізію в ре-

зерв. Ситуацію рятувала мобілізація, прово-

дилася в Ямпільському повіті. 

Восени 1920 шість стрілецьких, кулеметна 

та Окрема кінна дивізії Армії УНР зведені у 

три групи, одну з них очолив Загродський. 

Наприкінці війни 1920 року Загродський 

очолював резерв армії та займав посаду за-

ступника командуючого українськими війсь-

ками генерала Омеляновича-Павленка. Після 

відступу Армії УНР за Збруч – інтернований 

у Польщі – перебував у Каліші. Опікувався 

групою інтернованих українських вояків у 

Вадовицях (до лютого 1921 р.) Після О. Удо-

виченка командував «Калішським обозом 

українських інтернованих вояків»; з його 

ініціативи організовано табірну гімназію, з 

вересня 1921 при 2-й Волинській дивізії від-

крилися технічні курси, в подальшому пере-

росли у військово-технічну школу. Влітку в 

Каліші почали діяти псалтирські курси, кері-

вником курсів став начальник душпастирст-

ва Армії УНР Павло Пащевський, опікуном – 

Загродський [6, c.113]. 

У квітні 1921 головує на з’їзді Великої ра-

ди ордена «Залізного Хреста», вирішено на-

городити панотців наперсними хрестами на 

орденській стрічці, ухвалили нагородити 

орденом Головного отамана (хоча він участі 

в Першому Зимовому поході не брав). В чер-

вні 1921 очолив Українську спілку інвалідів 

Армії УНР, польський уряд з 1 січня 1925 

року почав надавати благодійній організації 

фінансову підтримку. 30 жовтня 1921 голова 

Раднаркому УСРР Християн Раковський ви-

магає від польського уряду видачі команду-

вача 2-ї Волинської дивізії Загродського, 

поляки відмовили. 

Призначений у травні 1922 керівником 

сил у Каліші замість арештованого радянсь-

кими представниками влади генерала Єро-

шевича, після низки протестів Загродського 

Єрошевич звільнений. В листопаді 1922 

представляє Військовому міністерству УНР 

статут нагороджень Залізним Хрестом. У 

травні 1932 вдруге зібралася Рада лицарів 

«Залізного Хреста», Загродського залишено 

надалі Головою орденської Ради. 

4 жовтня 1929 підписує акт купівлі цвин-

таря в Щипйорному для поховань українсь-

ких вояків. З 1936 по 1946 рік входив до Го-

ловної ради Хреста Симона Петлюри. У 

1940-х роках спільно з Лютим-Лютенком 

розбудовував Український кооперативний 

союз у Холмі. Після Другої світової війни 

мешкав у Зальцбурзі, очолював Український 

допомоговий комітет та був ініціатором і 

членом УНДС Австрії. 

З 1949 – у США. Працював робітником на 

фабриці, яка виробляла деталі для літаків. 

Наслідком старих поранень втратив ногу. На 
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громадських засадах очолив ініціативну гру-

пу колишніх вояків Української Армії. При 

президенті УНР Степанові Витвицькому ви-

конував обов’язки шефа військової й цивіль-

ної канцелярії, був головою Громадського 

суду та членом ради Українського конгресо-

вого комітету Америки. У листопаді 1950 

відвідує земляків в Канаді в рамках акції 

збору коштів для хворого на рак горла пол-

ковника Олександра Петлюри, брата Голов-

ного Отамана. За ініціативою Олександра 

Загродського перевидано працю О. Доценка 

«Зимовий похід». 

Еміграційний уряд УНР відзначив Загрод-

ського Комбатантським Хрестом, Воєнним 

Хрестом та Хрестом Вільного Козацтва та 

підвищив до звання генерал-полковника 

Української Армії [14, c.194-195]. 

Помер генерал-полковник Армії Україн-

ської Народної Республіки Олександр Олек-

сандрович Загродський у неділю 4 серпня 

1968 року в Нью-Йорку. Проте, похорон від-

бувся лише 10 серпня на українському пра-

вославному цвинтарі святого Андрія Первоз-

ванного у Бавнд Бруці. А ще через декілька 

місяців у редакційному некролозі, вміщено-

му у двадцять другому числі «Дороговказу», 

повідомлялося: Колишнє українське вояцтво, 

українська суспільність на скитальщині втрати-

ли високозаслуженого вояка-полководця й 

визначного громадянина-патріота, що своєю 

піввіковою працею для добра Батьківщини 

здобув собі великий авторитет і пошану... 

Невблаганна смерть зняла його з усіх постів і 

становищ, на яких у дуже невигідних життє-

вих обставинах він віддано працював для 

української ідеї і на яких гідно репрезенту-

вав Українського Вояка, що до останніх хви-

лин свого життя гордо тримає прапор УНР, з 

яким у 1920 році він вийшов на далекі й не-

знані шляхи скитальщини» [6, c.118-119]. 

На нашу думку, критичний аналіз літера-

тури та джерел дає підстави зробити висно-

вок, що характерною ознакою антибільшо-

вицького руху на Уманщині є його багатове-

кторність. Окремі його учасники-вихідці з 

Уманщини впродовж кількох років збройних 

протистоянь були непримиренними в боро-

тьбі проти більшовиків, але усі повстанські 

та визвольні стежки вели їх до свого рідного 

отаманського краю. Військові Армії УНР 

мали багато достойних військових нагород, 

зокрема «Хрест Симона Петлюра», але, на 

жаль, на сьогодні не удостоєні бодай прис-

тойної меморіальної дошки… 
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O. Skus 

 

NATIVES OF UMAN’S REGION IN THE ARMY OF UNR 

 

Today it is difficult to overcome persistent stereotypes of Soviet consciousness, the creation of which worked for a 

long time a powerful ideological machine of a totalitarian state. But after the Maydan’s events, Dignity Revolution, and 

during today’s anti-terrorist operation (WAR) when killed thousands of Ukrainian soldiers, we have objective and in-

structive to learn the lessons of history and not repeat them. 

Russian Federation one in one recreates a war scenario with the forces of UNR Army of 1917-1921. One of such 

historical myths was made about the events of Ukrainian national-democratic revolution 1917-1921. 

These events were given as the the uncompromising struggle of the two main acting bodies: bolshevists and counter-

revolutionary camp, to that and whiteguards, and nationalmotions, and yesterday’s allies of bolshevists, were 

artificially added among socialists. 

The question of activity of UNR Army, antibolshevist struggle inUkraine and problem of peasant-insurgent motion is 

devote to thorough studies, that are performed on the materials of the Central State Archives of Ukraine, Branch Ar-

chive of the Security Service of Ukraine regional state archives, researchers I.Sribnyaka, V.Scherbatyuka, R.Kovalya,  

J. Tinchenko, O.Shatayla, O.Skrypnyka and others. 

On the basis of the published documents natives from Uman that served inUNR Army were personalized. The vital 

and battle way of generals of Ukrainian People’s Army of Petro Dereschuk and OleksandrZahrodskyi – natives from 

Uman, the fates of which are united by one aim – to win a free and unified Ukrainian is analysed in the article. 

Key words: General UNR Army, regiment, revolt, army, peasantry, Uman`s region. 
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UKRAIŃSKIE DĄŻENIA NIEPODLEGŁOŚCIOWE Z POCZĄTKU 
XX W. ORAZ WOJNA POLSKO-UKRAIŃSKA Z LAT 1918-1919 

W ŚWIETLE HISTORIOGRAFII POLSKIEJ 
 

 

W poniższym artykule autor zajął się obrazem kwestii ukraińskich dążeń 
niepodległościowych z początku XX w. oraz wojną polsko-ukraińską z lat 1918–
1919 i sojuszem polsko-ukraińskim z 1920 r., który wynika z analizy dorobku 
polskiej historiografii sprzed 1939 r. oraz współczesnej, powstałej już po 
zmianach, do jakich doszło w Polsce po 1989 r. Poza tym przedstawił on 
również najważniejsze polskie wydawnictwa źródłowe dotyczące tej problematyki. 

Słowa kluczowe: Rzeczpospolita Polska, historiografia polska, ukraińskie 
dążenia niepodległościowe z początku XX w. 

 

 

Losy Polaków oraz niegdysiejszych Rusinów, 

a późniejszych Ukraińców związane są co 

najmniej od unii lubelskiej z 1569 r., kiedy to 

rozległe obszary Ukrainy znalazły się w 

składzie Korony będącej wówczas częścią  

wielonarodowej i wielokulturowej Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów. Współistnienie to nie było 

wolne od przeciwności i konfliktów, by 

wspomnieć choćby o powstaniach kozackich, w 

tym o największym z nich, mianowicie o powstaniu 

Bohdana Chmielnickiego, które doprowadziło 

do znacznego osłabienia Rzeczypospolitej. Taka 

sytuacja trwała aż do trzeciego rozbioru, który 

zakończył polityczny żywot tego państwa. 

Po raz kolejny historia zetknęła Polaków i 

Ukraińców na początku XX w., kiedy to 

obydwa te narody podjęły próbę tworzenia 

własnych narodowych i niepodległych organizmów 

państwowych. Działania te spowodowały, że w 

latach 1918-1919 doszło pomiędzy nimi do 

konfliktu zbrojnego przede wszystkim o Małopolskę 

Wschodnią, której ludność miała charakter 

mieszany, przy czym poza Ukraińcami i 

Polakami, oraz innymi drobnymi grupami 

narodowościowymi, mieszkali tam także Żydzi. 

Z wojny tej zwycięsko wyszła silniejsza 

wówczas Rzeczpospolita Polska. Nie należy 

jednak zapominać, że poza wojną z Zachodnio-

Ukraińską Republiką Ludową strona polska 

popierała w tym czasie dążenia Ukraińskiej 

Republiki Ludowej do utworzenia własnego 

państwa, ale na obszarach, które niegdyś  

wchodziły w skład Imperium Rosyjskiego. W 

1920 r. próbowała też zbudować z nim nie tylko 

przyjazne, ale nawet sojusznicze stosunki, przy 

czym oparte były one na uznaniu Rosji, 

jakakolwiek by ona nie była – «biała» czy 

«czerwona», jako wspólnego wroga obydwu 

tych państw. 

Wszystko to powodowało, że niemal od 

samego początku wspólnej historii trwa polskie 

zainteresowanie zarówno tym obszarem geograficznym, 

jak i mieszkającą tam ludnością oraz jej kulturą. 

Nie inaczej jest także obecnie, choć teraz 

główną ciekawość zdają się budzić bardzo trudne 

i bolesne, szczególnie dla Polaków, wydarzenia 

z lat II wojny światowej. Sporo uwagi poświęca 

się też współczesnemu konfliktowi Republiki 

Ukrainy z Federacją Rosyjską. 

Pierwsze polskie publikacje dotyczące wskazanej 

powyżej problematyki, jeśli nie liczyć wspomnień i 

pamiętników, które zawsze obarczone są dużą 

dozą subiektywizmu, poczęły ukazywać się już w 

okresie międzywojennym. Jedną z pierwszych 

była opublikowana w 1921 r. praca ówczesnego 

podpułkownika Józefa Sopotnickiego, jednego z 
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uczestników wojny polsko-ukraińskiej z lat 1918-

1919. Dotyczyła ona doświadczeń wyniesionych 

przez Wojsko Polskie z tego konfliktu
1
. Jej 

autor analizując poszczególne etapy i epizody 

tej wojny przedstawił jej przyczyny, cele 

polityczne i plany wojskowe obydwu walczących 

stron, a także dokonał charakterystyki kadr 

dowódczych i wojsk obu przeciwników, czyli 

Ukraińskiej Armii Halickiej oraz Wojska 

Polskiego. Poza tym zajął się też wpływem 

warunków geograficznych oraz klimatycznych 

na jej przebieg. Wszystkie zawarte w tej pracy 

spostrzeżenia oraz uwagi i wnioski miały 

stanowić ważny element doświadczeń bojowych 

zdobytych wtenczas przez Wojsko Polskie 

przydatny do wykorzystania w pracach nad jego 

pokojową organizacją, szkoleniem i przygotowaniem 

do ewentualnego przyszłego konfliktu zbrojnego, 

do którego mogło dojść na Kresach Wschodnich
2
. 

Kolejnym autorem podejmującym problematykę 

wojny polsko-ukraińskiej z lat 1918-1919 był 

również jej uczestnik, Witold Hupert. Wówczas 

jednak był on już emerytowanym pułkownikiem 

Wojska Polskiego
3
. Jego praca ma strukturę 

podobną do opisanej poprzednio, z tym, że  

jej autor główny nacisk położył na analizę 

przebiegu operacji wojskowych z wiosny i lata 

1919 r., głównie polskich, które doprowadziły 

do ostatecznego zajęcia przez Wojsko Polskie 

Małopolski Wschodniej i Wołynia. Omówił on 

                                                           
1
 J. Sopotnicki, Kampania polsko-ukraińska. 

Doświadczenia operacyjne i bojowe, Lwów 1921, ss. 139. 

Poza tym praca ta została zaopatrzona przez autora w  

12 szkiców sytuacyjnych dotyczących poszczególnych 

operacji i wydarzeń wojny polsko-ukraińskiej. 
2
 Warto tutaj zauważyć, że niemal przez cały okres 

międzywojenny za najgroźniejszego potencjalnego przeciwnika 

Wojska Polskiego uważana była Robotniczo-Chłopska 

Armia Czerwona, przy czym po 1921 r. na Kresach 

zauważano również niebezpieczeństwo związane 

ze wspieraniem przez Sowiety ruchów irredentystycznych i 

komunistycznych opartych o zamieszkujące tam mniejszości 

narodowe, mianowicie Białorusinów i Ukraińców. 
3
 W. Hupert, Zajęcie Małopolski Wschodniej i Wołynia w 

roku 1919, Lwów-Warszawa 1928, ss. 107. Podobnie jak 

w przypadku poprzedniej pracy autor zaopatrzył ją w  

5 szkiców sytuacyjnych. 

W 1993 r. nakładem Warszawskiej Oficyny Wydawniczej 

«Gryf», w ramach serii wydawniczej «Wojna Polska 

1918–1921» ukazał się reprint tej pracy. Natomiast w 

2016 r. Wydawnictwo Napoleon V z Oświęcimia 

dokonało jej reedycji jednak pod tytułem: Zajęcie 

Małopolski Wschodniej i Wołynia w 1919 roku, Oświęcim 

2016, ss. 110 + 5 szkiców sytuacyjnych. 

też stosunek sił walczących oraz ich przygotowania 

materialne do wiosennych działań bojowych, a także 

przebieg ofensywy czortkowskiej przeprowadzonej 

przez Ukraińską Armię Halicką w czerwcu tego 

roku. 

Pisząc o wojnie polsko-ukraińskiej należy także 

wspomnieć o trzytomowym dziele zatytułowanym 

Obrona Lwowa, którego pierwsze wydanie ukazało 

się we Lwowie w końcu lat trzydziestych XX w. 

Powstało ono jako efekt działań istniejącego w 

tym mieście Towarzystwa Badania Historii 

Obrony Lwowa i Województw Południowo-

Wschodnich, wskutek czego zawiera ogromną 

liczbę relacji polskich uczestników tych wydarzeń. 

Powoduje to, że publikacja ta prezentuje 

praktycznie wyłącznie polski punkt widzenia 

tych kwestii, zaś do racji strony ukraińskiej 

odnosi się jedynie w kwestii inspiracji i 

przygotowań Ukraińców do zajęcia Lwowa w 

dniu 1 listopada 1918 r. Poza tym występują oni 

tam również jako przeciwnicy polskich obrońców 

Lwowa
4
. Takich publikacji w dorobku polskiej 

historiografii sprzed 1939 r. jest więcej. 

Następną ważną pozycją dotyczącą kwestii 

ukraińskich aspiracji niepodległościowych oraz 

wspólnej z Polakami walki przeciwko Sowietom 

wiosną 1920 r., czyli tzw. «wyprawy kijowskiej 

1920 r.» jest bardzo wartościowa monografia 

autorstwa ówczesnego generała dywizji Tadeusza 

Kutrzeby
5
. Warto tutaj przypomnieć, że podczas 

jej trwania, wówczas jeszcze jako major Sztabu 

Generalnego, był on szefem sztabu 3 Armii 

Wojska Polskiego, która wzięła znaczący udział 

w tej operacji. Z racji zajmowanego wtedy 

przez autora stanowiska i posiadanej wiedzy, a 

                                                           
4
 Vide: Obrona Lwowa. Tom 1. 1–22 listopada. 

Źródła do dziejów walk o Lwów i województwa 

południowo-wschodnie 1918–1920. Relacje uczestników. 

Przedmowa do drugiego wydania, przypisy, indeks  

A. Leinwand, Warszawa 1993, ss. 363; Obrona Lwowa. 

Tom 2. 1–22 listopada. Źródła do dziejów walk o Lwów i 

województwa południowo-wschodnie 1918–1920. Relacje 

uczestników. Redakcja E. Wawrzkowicz, J. Klink, 

przedmowa do drugiego wydania, przypisy, indeks  

A. Leinwand, Warszawa 1991, ss. 864; Obrona Lwowa. 

Tom 3. 1–22 listopada. Organizacja listopadowej obrony 

Lwowa, ewidencja uczestników walk, lista strat. Opracowali 

E. Wawrzkowicz, J. Klink, przypisy A. Leinwand, 

Warszawa 1994, ss. 444.  
5
 T. Kutrzeba, Wyprawa kijowska 1920 roku , 

Warszawa 1937, ss. 359. Ponadto autor zaopatrzył ją w 

liczne szkice sytuacyjne i załączniki przedstawiające 

zmiany sytuacji operacyjnej, które zachodziły na tym 

odcinku ówczesnego frontu polsko-sowieckiego. 
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także możliwości wykorzystania akt operacyjnych 

powstała bardzo ciekawa i wartościowa monografia, 

która przez polskich historyków powszechnie 

wykorzystywana jest po dzień dzisiejszy. 

Generał Tadeusz Kutrzeba sporo uwagi poświęcił 

bowiem dążeniom niepodległościowym Ukraińców 

oraz dziejom tworzonych przez nich od 1917 r. 

organizmów państwowych, przede wszystkim 

zaś Ukraińskiej Republice Ludowej, a także 

Zachodnio-Ukraińskiej Republice Ludowej, w 

tym także jej konfliktowi zbrojnemu z  

Rzecząpospolitą Polską. Dokonał też kompleksowej 

oceny politycznego położenia na Ukrainie, która 

w 1919 r. stała się teatrem wojny «białych» 

Rosjan z «czerwonymi», a więc sił, jakie nie 

uznawały ani ukraińskich, ani też polskich 

aspiracji niepodległościowych. Stąd również w 

sferze jego zainteresowań i analiz znalazły się 

różnorodne przyczyny polsko-ukraińskiego sojuszu 

wojskowego z kwietnia 1920 r. oraz polityczne  

i militarne przygotowania strony polskiej do 

«wyprawy kijowskiej», traktowanej jako część 

wojny polsko-sowieckiej z lat 1919–1921. 

Poza tym generał Kutrzeba dokładnie opisał 

przebieg tej operacji, w tym także udział 

walczących wtedy wraz z Wojskiem Polskim 

oddziałów Armii Czynnej Ukraińskiej Republiki 

Ludowej oraz ukraińskich formacji partyzanckich. 

Zastanawiał się również nad przyczynami zbyt 

powolnego formowania nowych oddziałów 

ukraińskiej Armii Czynnej oraz nad racjami  

strony polskiej, które zadecydowały o podjęciu 

decyzji o przeprowadzeniu «wyprawy kijowskiej» 

i przyczynami ostatecznego niepowodzenia 

polsko-ukraińskiej ofensywy z wiosny 1920 r. 

Sporo uwagi kwestiom wojny polsko-

ukraińskiej z lat 1918-1919 oraz «wyprawie 

kijowskiej» 1920 r. poświęcił także Adam 

Przybylski, autor poczytnej po dzień dzisiejszy 

monografii dotyczącej «wojen o niepodległość i 

granice Polski z lat 1918-1921»
6
. Dokonał on 

analizy politycznych przyczyn obydwu tych 

wydarzeń oraz omówił przebieg towarzyszących 

im operacji wojskowych, przy czym wyraźnie 

rozgraniczył konflikt z Zachodnio-Ukraińską 

Republiką Ludową od sojuszu i wspólnej walki 

Wojska Polskiego z Armią Czynną Ukraińskiej 

Republiki Ludowej. 

                                                           
6
 A. Przybylski, Wojna polska 1918–1921, Warszawa 

1930, ss. 239. Praca ta zaopatrzona została także w  

32 szkice sytuacyjne. 

Wszystkie omówione powyżej prace, poza 

monografią generała Tadeusza Kutrzeby, reprezentują 

niemal wyłącznie polski punkt widzenia tej 

problematyki i powstały praktycznie jedynie 

w oparciu o polskie źródła archiwalne oraz 

relacyjne, w niewielkim tylko stopniu wykorzystując 

ukraińskojęzyczną literaturę historyczną, która 

przed 1939 r. ukazała się w Polsce
7
. Za 

najwartościowszą z nich należy uznać Wyprawę 

kijowską 1920 roku, która zawiera sporo informacji 

o politycznej i wojskowej współpracy polsko-

ukraińskiej. 

Przez większą część okresu PRL-u problematyka 

wojny polsko-ukraińskiej z lat 1918-1919 oraz 

polsko-ukraińskiego sojuszu wojskowego z  

1920 r. była praktycznie nieobecna. Dopiero 

pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. poczęły 

pojawiać się prace, których autorzy poczęli 

badać i na powrót przypominać te wydarzenia. 

Przykładem może być tutaj chociażby monografia 

Mieczysława Wrzoska
8
. Jednak ich ustalenia z 

reguły nie wykraczały zbytnio poza faktografię, 

którą można było znaleźć w publikacjach 

powstałych przed 1939 r., poza tym często, ze 

względu na istniejącą wówczas cenzurę, zawierały 

też cały szereg ocen i wniosków formułowanych 

przede wszystkim zgodnie z obowiązującą  

wówczas doktryną marksistowską. Poza tym 

kwestie polsko-ukraińskie stanowiły zaledwie 

jeden z wielu poruszanych w nich wątków. 

Dopiero po zmianach politycznych, które 

rozpoczęły się w Polsce w 1989 r. możliwe stały 

się bardziej pogłębione badania, jednocześnie 

wolne od politycznych nacisków i ograniczeń 

cenzuralnych. Poza tym z biegiem lat historycy 

polscy uzyskali także dostęp do obcych źródeł 

archiwalnych, głównie ukraińskich oraz posowieckich, 

co umożliwiło nową perspektywę spojrzenia na 

cały szereg zjawisk i polsko-ukraińskich stosunków, 

które miały miejsce na początku XX w. Poza 

                                                           
7
 Warto tutaj zauważyć, że II Rzeczypospolita, która 

obecnie w ukraińskiej literaturze historycznej często 

przedstawiana jest jedynie jako «ciemiężyciel Ukraińców», a w 

skrajnych przypadkach nawet jako «okupant Galicji 

Wschodniej», w rzeczywistości umożliwiała rozwój 

ukraińskiej kultury, w tym również wydawanie  

ukraińskojęzycznej literatury dotyczącej poruszanej tutaj 

problematyki, nawet wtenczas gdy dotyczyła ona bolesnej 

dla Polaków wojny polsko-ukraińskiej z lat 1918–1919. 
8
 M. Wrzosek, Wojsko Polskie i operacje wojenne lat 

1918–1921, Białystok 1988. Znacznie wartościowsza i 

pełniejsze wersja tej pracy to: idem, Wojny o granice 

Polski Odrodzonej 1918–1921, Warszawa 1992. 
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tym całkowitej liberalizacji uległy też możliwości 

korzystania z polskiego zasobu archiwalnego. 

W efekcie takiej sytuacji już w 1990 r. 

ukazała się praca Macieja Kozłowskiego  

poświęcona walkom o Lwów i Małopolskę 

Wschodnią w latach 1918–1919
9
. W oparciu o 

kwerendę w polskich archiwach – zarówno 

krajowych jak i emigracyjnych oraz na 

podstawie źródeł drukowanych i relacyjnych, a 

także wykorzystując obszerną literaturę 

przedmiotu – przede wszystkim polską
10

 

dokonał on analizy przyczyn i przebiegu tego 

polsko-ukraińskiego konfliktu zbrojnego. Swoją 

pracę wzbogacił przedstawieniem sylwetek  

wybranych działaczy ukraińskich z Małopolski 

Wschodniej. Publikacja ta była pierwszą polską, 

nadal niedoskonałą, próbą monograficznego 

ujęcia tej problematyki. Jej podstawowym 

brakiem było zaś niedostateczne uwzględnienie 

celów politycznych i militarnych leżących u 

podstaw podjęcia decyzji o rozpoczęciu tego 

konfliktu przez decydentów, którzy w listopadzie 

1918 r. przystąpili do próby budowy w 

Małopolsce Wschodniej ukraińskiej państwowości, 

mianowicie Zachodnio-Ukraińskiej Republiki 

Ludowej oraz jej siły zbrojnej w postaci 

Ukraińskiej Armii Halickiej. Pomimo niedoskonałości 

monografia ta nadal wykorzystywana jest przez 

polskich historyków zajmujących się tą  

problematyką. 

Kolejna publikacja była efektem pracy Grzegorza 

Łukomskiego oraz Czesława Partacza i 

Bogusława Polaka, którzy przygotowali rozszerzone 

kalendarium wojny polsko-ukraińskiej z lat 

1918-1919
11

. Podstawa źródłowa i wartość 

merytoryczna tej pracy jest podobna do 

omówionej wcześniej monografii autorstwa  

Macieja Kozłowskiego. Jednak jej walorem jest 

chronologiczne przedstawienie wszystkich 

najważniejszych epizodów tego konfliktu  

począwszy od 9 lutego 1918 r., czyli od traktatu 

w Brześciu nad Bugiem aż do 1 września 1919 r., 

a więc do momentu ustalenia polsko-ukraińskiej 

                                                           
9
 M. Kozłowski, Zapomniana wojna. Walki o Lwów i 

Galicję Wschodnią 1918–1919, Kraków 1990, ss. 370 

(drugie wydanie: Bydgoszcz 1999). 
10

 Poza tym autor wykorzystał również nieliczną 

literaturę ukraińskojęzyczną oraz anglojęzyczną.  
11

 G. Łukomski, Cz. Partacz, B. Polak, Wojna polsko-

ukraińska 1918–1919. Działania bojowe – aspekty 

polityczne – kalendarium, Koszalin-Warszawa 1994,  

ss. 287 oraz 8 map i spis treści. 

linii demarkacyjnej na Zbruczu. Kalendarium to 

poprzedzone zostało obszernym wstępem, w 

którym omówiono sytuację narodowościową 

oraz polityczną istniejącą w Małopolsce 

Wschodniej na początku XX w., a także  

przedstawiono przyczyny wybuchu w 1918 r. 

konfliktu polsko-ukraińskiego. Wszystko to  

powoduje, że praca ta nadal może być przydatna 

w badaniach nad interesującą nas tutaj  

problematyką. 

Autorem kolejnej ważnej monografii dotyczącej 

wojny polsko-ukraińskiej z lat 1918–1919 jest 

uznany badacz Michał Klimecki
12

. Na podstawie 

kwerendy w krajowych i zagranicznych archiwach 

polskich oraz w archiwach ukraińskich i  

rosyjskich, a także w oparciu o bogatą kwerendę 

w źródłach drukowanych i publikowanych źródłach 

relacyjnych oraz w polsko- i ukraińskojęzycznej 

literaturze przedmiotu rzetelnie przedstawił  

przyczyny, przebieg i skutki polsko-ukraińskiego 

konfliktu o Lwów i całą Małopolskę Wschodnią. 

Nie omieszkał również przedstawić racji  

obydwu stron, które doprowadziły do wybuchu 

tej długotrwałej i krwawej wojny, jakiej  

konsekwencje polityczne odczuwalne są praktycznie 

po dzień dzisiejszy. Wydaje się też, że do tej 

pory jest to najbardziej kompletna polska 

monografia dotycząca tej problematyki. 

Innym badaczem, który zajął się tymi 

kwestiami jest Rafał Galuba
13

. W oparciu o 

kwerendę przeprowadzoną wyłącznie w archiwach 

polskich znajdujących się obecnie w kraju oraz 

na podstawie kwerendy w źródłach drukowanych i 

publikowanych źródłach relacyjnych – 

polskojęzycznych i obcych
14

, a także przede 

wszystkim w polskojęzycznej literaturze przedmiotu, 

a po części również i w literaturze  

ukraińskojęzycznej, przedstawił ten konflikt – 

między innymi – jako element ówczesnej 

polityki europejskiej dążącej do budowy 

nowego europejskiego ładu, który miał  

zapewnić pokój na starym kontynencie oraz 

                                                           
12

 M. Klimecki, Polsko-ukraińska wojna o Lwów i 

Galicję Wschodnią, Warszawa 2000, ss. 292 – w tym 6 map. 

Vide także inne ważniejsze prace tego autora dotyczące 

powyższej problematyki: M. Klimecki, Lwów 1918–1919, 

Warszawa 1998; idem, Czortków 1919, Warszawa 2000; 

idem, Wojna polsko-ukraińska. Lwów i Galicja Wschodnia 

1918–1919, Warszawa 2014. 
13

 R. Galuba, «Niech nas rozsądzi miecz i krew...». 

Konflikt polsko-ukraiński o Galicję Wschodnią w latach 

1918–1919, Poznań 2004, ss. 335. 
14

 W tym także w anglojęzycznych. 
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stabilizację na obszarze wschodniej i środkowej 

Europy
15

. Stąd też zainteresowania Rafała 

Galuby dotyczą również niełatwych stosunków 

polsko-ukraińskich z lat 1920–1923, które 

zakończyły się formalnym włączeniem Małopolski 

Wschodniej w skład Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ostatnio wojną polsko-ukraińską z lat 1918-

1919 zajął się również Tomasz Kopański. 

Jednak jego praca może stanowić jedynie proste 

podsumowanie ustaleń polskojęzycznej literatury 

przedmiotu i to głównie tej powstałej przed 

1939 r. Walorem tej pozycji jest natomiast jej 

szata graficzna, którą tworzy cały szereg bardzo 

ciekawych pochodzących z epoki i często 

wcześniej niepublikowanych fotografii
16

. 

Natomiast Jacek Legieć podjął kwestię 

udziału Armii Czynnej Ukraińskiej Republiki 

Ludowej w kampanii wiosenno-letniej 1920 r., 

która była częścią wojny polsko-sowieckiej  

z lat 1919-1921
17

. Na podstawie kwerendy 

przeprowadzonej wyłącznie w archiwach polskich 

znajdujących się obecnie w kraju oraz w oparciu o 

kwerendę w źródłach drukowanych i publikowanych 

źródłach relacyjnych – polskojęzycznych i obcych, 

a także przede wszystkim w polskojęzycznej 

literaturze przedmiotu, a po części również i w 

literaturze ukraińskojęzycznej, przedstawił problem 

zawarcia sojuszu wojskowego pomiędzy 

Rzeczpospolitą Polską a Ukraińską Republiką 

Ludową w 1920 r. oraz wspólnych przygotowań 

politycznych i wojskowych do «wyprawy 

kijowskiej 1920 roku». Poza tym zajął się też 

przebiegiem polskich i ukraińskich działań  

ofensywnych z wiosny tego roku oraz 

ówczesnymi planami i ich realizacją rozbudowy 

sił Armii Czynnej Ukraińskiej Republiki  

Ludowej. Omówił również jej udział w walkach 

odwrotowych z Ukrainy oraz nieudane próby 

kontynuowania przez wojska ukraińskie działań 

zbrojnych po zawarciu w październiku 1920 r. 

polsko-sowieckiego rozejmu. 

Zbliżonej problematyki dotyczy również 

praca Sebastiana Szajdaka
18

, przy czym oparta 

                                                           
15

 Najważniejszym czynnikiem, który realnie mógł 

zdestabilizować istniejącą tam wówczas sytuację polityczną 

były Sowiety oraz głoszona przez nie idea europejskiej i 

światowej rewolucji. 
16

 Vide: T. Kopański, Wojna polsko-ukraińska 1918–

1919 i jej bohaterowie, Warszawa 2013, ss. 496. 
17

 J. Legieć, Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w wojnie 

polsko-ukraińsko-bolszewickiej 1920 roku, Toruń 2002, ss. 207. 
18

 S. Szajdak, Polsko-ukraiński sojusz polityczno-

wojskowy w 1920 roku, Warszawa 2005, ss. 314. 

została ona na podobnej bazie źródłowej oraz 

literaturze przedmiotu, co powoduje, że 

prezentowany przez nią obraz «polsko-

ukraińskiego sojuszu polityczno-wojskowego z 

1920 r.» jest niepełny i w wielu aspektach 

wtórny do wcześniejszej literatury przedmiotu – 

także polskojęzycznej. 
Wspominany powyżej konflikt oraz wspólne 

walki Polaków i Ukraińców z Sowietami i 
Robotniczo-Chłopską Armią Czerwoną podczas 
kampanii 1920 r. znalazły się także w orbicie 
zainteresowań Bohdana Skaradzińskiego

19
. Jednak 

dla tego autora stanowią one jedynie pewien 
fragment polskich «wojen o niepodległość i 
granice z lat 1918-1921». Poza tym jego 
ustalenia prezentują przede wszystkim polski 
punkt widzenia tej problematyki, przy czym nie 
odbiegają one zbytnio od wizji, którą  
prezentowali historycy polscy piszący na te 
tematy przed 1939 r. Jednocześnie zarówno 
podstawa źródłowa, jak i sposób przygotowania 
tych prac do druku powodują, że mają one 
charakter opracowań popularnonaukowych,  
choć napisanych bardzo ciekawym oraz 
komunikatywnym i przemawiającym do  
wyobraźni językiem

20
. 

Obecnie w Polsce mamy również badaczy 
zajmujących się wyłącznie dziejami ukraińskich 
dążeń niepodległościowych oraz historią ukraińskich 
sił zbrojnych z lat 1918–1920. Jednym z nich jest 
Marek Bohdan Kozubel, którego zainteresowania 
naukowe koncentrują się przede wszystkim 
wokół różnych aspektów bardzo ciekawych 
dziejów Ukraińskich Strzelców Siczowych z lat 
1914-1920

21
. Na podstawie szerokiej kwerendy 

                                                           
19

 B. Skaradziński, Polskie lata 1919–1920. Тom 1. Polski 

rok 1919, Warszawa 1993 (np. podrozdział zatytułowany: 

Zniszczenie ukraińskiej państwowości w Galicji); idem, 

Polskie lata 1919–1920. Тom 2. Sąd Boży, Warszawa 1993 

(np. rozdział zatytułowany: Gambit ukraiński).  
20

 O kwestiach tych vide także: Polska i Ukraina w 

walce o niepodległość 1918–1920. Praca zbior. pod red. 

T. Krząstka, Warszawa 2009, ss. 471; Польща та Укра-

їна в боротьбі за незалежність 1918–1920. Під реда-

кцією Т. Кшонстка, Варшава 2010, ss. 524. Niezbyt 

pochlebna recenzja te pracy – vide: E. Wiszka, Ostrożnie 

z tym wydaniem, «Przegląd Historyczno-Wojskowy», 

(Warszawa) 2010, R.XI (LXII), Nr 3 (232). 
21

 M. B. Kozubel, Ukraińscy Strzelcy Siczowi 1914–

1920, Oświęcim 2015, ss. 404. Ponadto vide także: idem, 

Semikowce – zapomniane walki Ukraińskich Strzelców 

Siczowych nad Strypą latem i jesienią 1915 r., [w:] Mało 

znana Wielka Wojna. Studia i szkice z dziejów I wojny 

światowej. Praca zbior. pod red. A. Smolińskiego, 

Oświęcim 2014. 
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archiwalnej wykonanej w archiwach ukraińskich i 
polskich oraz poszukiwań prowadzonych w 
źródłach publikowanych oraz w źródłach 
relacyjnych, a także w oparciu o ogromną  
literaturę przedmiotu ukraińsko- i polskojęzyczną 
przeanalizował i opisał on proces formowania 
Legionu Ukraińskich Strzelców Siczowych oraz 
ich szlak bojowy w okresie I wojny światowej, 
podczas wojny polsko-ukraińskiej z lat 1918-
1919 oraz w czasie walk z Siłami Zbrojnymi 
Południa Rosji w 1919 r. i powtórnych starć z 
Wojskiem Polskim w 1920 r. Poza tym w sferze 
jego zainteresowań badawczych znajdują się 
również różne aspekty życia codziennego oraz 
dyscyplina

22
 i w końcu powojenne losy 

żołnierzy tej formacji, a także poszukiwanie 
podobieństw pomiędzy historią Ukraińskich 
Strzelców Siczowych a dziejami Legionów Polskich. 

Do tej grupy badaczy należy również Maciej 

Krotofil, który jest autorem dwóch monografii. 

Pierwsza z nich dotyczy organizacji, uzbrojenia, 

wyposażenia i oceny wartości bojowej Ukraińskiej 

Armii Halickiej, a więc jednego z najważniejszych 

przeciwników Wojska Polskiego z tego okresu
23

. 

Druga zaś organizacji sił zbrojnych Ukraińskiej 

Republiki Ludowej w okresie od listopada 1918 r. 

do grudnia 1919 r.
24

 Wartość zawartych w nich 

ustaleń podnosi szeroka kwerenda archiwalna i 

bibliograficzna przeprowadzona w archiwach 

ukraińskich oraz w odpowiedniej literaturze 

ukraińskojęzycznej. 

Formacjom wojskowym «ukraińskiej rewolucji 

narodowej» z lat 1914-1921 poświęcona jest 

natomiast bardzo obszerna monografia autorstwa 

Grzegorza Skrukwy
25

. Podobnie jak w przypadku 

poprzednio wspomnianego badacza praca ta 

oparta jest na bardzo obszernej podstawie 

źródłowej, mianowicie archiwaliach pochodzących 

wyłącznie z archiwów ukraińskich, a także na 

licznych źródłach publikowanych oraz na 

                                                           
22

 M. B. Kozubel, Dezercje, brak dyscypliny i 

nieposłuszeństwo rozkazowi żołnierzy Ukraińskich Strzelców 

Siczowych w latach 1914–1918, [w:] Mało znana I wojna 

światowa. Studia i szkice z dziejów Wielkiej Wojny na 

froncie wschodnim. Praca zbior. pod red. A. Smolińskiego, 

Toruń 2017. 
23

 M. Krotofil, Ukraińska Armia Halicka 1918–1920. 

Organizacja, uzbrojenie, wyposażenie i wartość bojowa 

sił zbrojnych Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej, 

Toruń 2002, ss. 225 – w tym fotografie i aneksy. 
24

 M. Krotofil, Siły zbrojne Ukraińskiej Republiki Ludowej 

(listopad 1918 r. – grudzień 1919 r.), Kijów 2011, ss. 223, 
25

 G. Skrukwa, Formacje wojskowe ukraińskiej 

«rewolucji narodowej» 1914–1921, Toruń 2007, ss. 717. 

źródłach relacyjnych i znaczącej literaturze 

przedmiotu – w znacznej części ukraińskojęzycznej. 

Podobny charakter oraz podobną podstawę 

źródłową uzupełnioną o archiwalia znajdujące 

się w archiwach polskich oraz polskojęzyczną 

literaturę historyczną posiada także obszerna 

monografia Emiliana Wiszki poświęcona dziejom 

6 Siczowej Dywizji Strzelców Armii Czynnej 

Ukraińskiej Republiki Ludowej z lat 1920-

1924
26

. Autor przedstawił proces jej formowania w 

1920 r. oraz szlak bojowy podczas «wyprawy 

kijowskiej 1920 r.» i  walk odwrotowych 

Wojska Polskiego i Armii Czynnej Ukraińskiej 

Republiki Ludowej oraz samotną walkę z 

Armią Czerwoną późną jesienią tego roku, 

zakończoną internowaniem najpierw w 

Aleksandrowie Kujawskim, a następnie w 

Strzałkowie i Szczypiornie i w końcu  

emigracją znaczącej części jej byłych żołnierzy. 

Wydaje się, że obecnie żadna inna formacja 

Armii Czynnej Ukraińskiej Republiki Ludowej 

nie posiada tak kompletnej i kompetentnej 

monografii. 

Wspominając badaczy polskich zajmujących się 

kwestiami ukraińskich dążeń niepodległościowych  

z początku XX w. warto też wspomnieć o 

monografii Włodzimierza Mędrzeckiego dotyczącej 

niemieckiej interwencji na Ukrainie w 1918 r.
27

 

Jej autor skupił się głównie na sytuacji 

politycznej, która zaistniała tam po traktacie 

brzeskim z 9 lutego 1918 r. oraz na 

rzeczywistych celach politycznych i ekonomicznych 

Niemiec oraz Austro-Węgier, które problem 

niepodległego państwa ukraińskiego traktowały 

bardzo instrumentalnie, mając na uwadze wyłącznie 

własny interes polityczny i ekonomiczny. 

Kończąc te rozważania należy także wspomnieć 

o publikacjach źródłowych dotyczących 

wskazanej powyżej problematyki. Pierwszą z 

nich jest dość specyficzna praca
28

 Franciszka 

Salezego Krysiaka dotycząca postawy ludności 

żydowskiej Lwowa podczas walk polsko-

ukraińskich o to miasto w listopadzie 1918 r. 

oraz ekscesów, do których pod wpływem 

                                                           
26

 E. Wiszka, Szósta Strzelecka. Szósta Siczowa 

Dywizja Strzelecka Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. 

Formowanie-szlak bojowy-internowanie 1920–1924, 

Toruń 2012, ss. 513. 
27

 W, Mędrzecki, Niemiecka interwencja militarna na 

Ukrainie w 1918 roku, Warszawa 2000, ss. 330. 
28

 Piszę «specyficzna», gdyż sposób jej przygotowania 

do druku jest bardzo mało profesjonalny. 
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oskarżeń i podejrzeń o współpracę Milicji 

Żydowskiej z oddziałami ukraińskimi doszło  

22 listopada w dzielnicy żydowskiej
29

. Na 

podstawie własnych wspomnień oraz przytoczonych 

dokumentów autor próbował bowiem przedstawić 

właściwe tło oraz skalę tych wydarzeń, a także 

wyjaśnić rzeczywisty udział w nich oddziałów 

Wojska Polskiego. 

Kolejne dwie niezwykle cenne publikacje 

przygotował do druku ksiądz Józef Wołczański, 

od lat zajmujący się skomplikowaną historią 

kościoła katolickiego na polskich Kresach 

Południowo-Wschodnich. Pierwsza z nich dotyczy 

nieznanej korespondencji arcybiskupów metropolitów 

lwowskich, mianowicie Józefa Bilczewskiego 

oraz Andrija Szeptyckiego, którą prowadzili oni 

podczas wojny polsko-ukraińskiej z lat 1918–

1919
30

. Dotyczy ona głównie ograniczenia 

różnych patologii oraz ciężarów dotykających 

podczas walk ludność cywilną zamieszkującą 

Małopolskę Wschodnią. Nie mniej ważnym jej 

wątkiem były próby zakończenia tego w 

rzeczywistości bratobójczego konfliktu oraz 

znalezienia odpowiedniego sposobu na pokojowe 

współistnienie obydwu zwaśnionych narodów. 
Drugą z nich jest starannie przygotowane  

do druku dwutomowe wydawnictwo źródeł 
dotyczących losów kościoła rzymskokatolickiego 
oraz Polaków żyjących w Małopolsce Wschodniej 
podczas wojny polsko-ukraińskiej z lat 1918–
1919

31
. Jego autor wykorzystując słabo lub 

nawet wcale do tej pory niewykorzystywane 
archiwa kościelne przedstawił zupełnie wcześniej 
nieznany obraz trudnej sytuacji wielu 

                                                           
29

 F. S. Krysiak, Z dni grozy we Lwowie (od 1 do  

22 listopada 1918 r.) Kartki z pamiętnika, Świadectwa-

dowody-dokumenty. Pogrom żydowski we Lwowie w 

świetle prawdy, Kraków 1919. Drugie wydanie z 

przedmową D. Ratajczaka (Rzeszów-Rybnik 2003) 

wzbogacone zostało o dwa współczesne teksty polskich 

historyków, którzy zajmowali się tą problematyką.  
30

 Nieznana korespondencja arcybiskupów metropolitów 

lwowskich Józefa Bilczewskiego z Andrzejem Szeptyckim 

w czasie wojny polsko-ukraińskiej 1918–1919. Opracowanie, 

wstęp, przypisy, indeksy, wybór aneksów i fotografii  

J. Wołczański, Lwów-Kraków 1997, ss. 211 oraz 73 ilustracje. 
31

 Kościół rzymskokatolicki i Polacy w Małopolsce 

Wschodniej podczas wojny ukraińsko-polskiej 1918–

1919. Źródła. Tom I. Opracowanie, wstęp, przypisy, 

indeksy i wybór fotografii J. Wołczański, Lwów-Kraków 

2012, ss. 906; Kościół rzymskokatolicki i Polacy w 

Małopolsce Wschodniej podczas wojny ukraińsko-polskiej 

1918–1919. Źródła. Tom II. Opracowanie, wstęp, 

przypisy, indeksy i wybór fotografii J. Wołczański, 

Lwów-Kraków 2012, ss. 1052. 

rzymskokatolickich parafii i innych wspólnot 
religijnych oraz polskiej ludności cywilnej, 
która w czasie tego konfliktu znalazła się 
najpierw na obszarze działań wojennych, a 
następnie na terytorium zajętym przejściowo 
przez wojska Ukraińskiej Armii Halickiej

32
. 

Warto tutaj zauważyć, że jest to problematyka, 
która wcześniej nie była praktycznie obecna w 
polskiej literaturze historycznej. 

Bardzo wartościową publikacją źródłową, choć 
dotyczącą praktycznie wyłącznie polskiego udziału 
w wojnie polsko-ukraińskiej z lat 1918–1919 oraz 
represji ukraińskich władz cywilnych i żołnierzy 
Ukraińskiej Armii Halickiej wobec polskich 
jeńców i polskiej ludności cywilnej z Małopolski 
Wschodniej jest sześciotomowe wydawnictwo 
przygotowane przez Bogusława Polaka

33
, w 

którym zgromadzono różnorodne źródła proweniencji 
wojskowej przechowywane obecnie w polskich 
archiwach, przede wszystkim zaś w Centralnym 
Archiwum Wojskowym w Warszawie

34
. 
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 Szersze omówienie tej publikacji źródłowej vide: A. 

Smoliński, Nowa publikacja źródeł dotyczących dziejów 

Kościoła rzymskokatolickiego i Polaków w Małopolsce 

Wschodniej podczas wojny polsko-ukraińskiej z lat 1918–1919, 

«Studia Claromontana», (Wydawnictwo Zakonu Paulinów – 

Warszawa) 2013/2014, tom 31; idem, Kolejna publikacja 

źródeł dotyczących sytuacji kościoła Rzymskokatolickiego 

i Polaków w Galicji Wschodniej w okresie wojny polsko-

ukraińskiej z lat 1918–1919, «Rocznik Przemyski», 

(Przemyśl) 2014, tom L, zeszyt 1 «Historia Wojskowości». 
33

 Podczas prac przy dwóch ostatnich tomach tej serii 

współpracował on z Eugeniuszem Śliwińskim. 
34

 Vide: Walki o Lwów i Małopolskę Wschodnią 

1918–1919. Tom I. 1–30 listopada 1918 r. Wybór 

materiałów źródłowych. Wstęp, wybór dokumentów i 

opracowanie B. Polak, Koszalin 2000, ss. 364; Walki o 

Lwów i Małopolskę Wschodnią 1918–1919. Tom II.  

1 grudnia 1918 r.–27 lutego 1919 r. Wybór materiałów 

źródłowych. Wstęp, wybór dokumentów i opracowanie B. 

Polak, Koszalin 2000, ss. 486; Walki o Lwów i 

Małopolskę Wschodnią 1918–1919. Tom III. 1 marca 

1919 r.–30 kwietnia 1919 r. Wybór materiałów  

źródłowych. Wstęp, wybór dokumentów i opracowanie  

B. Polak, Koszalin 2001, ss. 411; Walki o Lwów i 

Małopolskę Wschodnią 1918–1919. Tom IV. 1 maja  

1919 r. – 31 lipca 1919 r. Wybór materiałów źródłowych. 

Wstęp, wybór dokumentów i opracowanie B. Polak, 

Koszalin 2002, ss. 197; Walki o Lwów i Małopolskę 

Wschodnią 1918–1919. Tom V. Udział Wojsk Wielkopolskich w 

walkach marzec 1919 r.–maj 1919 r. Wybór materiałów 

źródłowych. Wybór dokumentów i opracowanie B. Polak, 

wstęp B. Polak, E. Śliwiński, Koszalin 2003, ss. 195; 

Walki o Lwów i Małopolskę Wschodnią 1918–1919. 

Represje ukraińskie wobec jeńców polskich i ludności 

cywilnej. Tom VI. Wybór materiałów źródłowych. Wstęp, 

wybór dokumentów i opracowanie B. Polak, E. Śliwiński, 

Koszalin 2004, ss. 177. 
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Gwoli historycznej rzetelności należy tutaj 

jeszcze wspomnieć o zupełnie nieobiektywnej 

publikacji autorstwa Mikołaja Siwickiego, który 

poprzez tendencyjny dobór treści oraz  

prezentowanych dokumentów źródłowych całą 

winę za wielowiekowy spór polsko-ukraiński 

próbuje zrzucić wyłącznie na stronę polską
35

. 

*** 

Z tego krótkiego i zapewne dość 

subiektywnego przeglądu dorobku polskiej  

historiografii w zakresie badań nad ukraińskimi 

dążeniami niepodległościowymi oraz wojną 

polsko-ukraińską z lat 1918–1919 wynika, że

                                                           
35

 Vide: M. Siwicki, Dzieje konfliktów polsko-

ukraińskich. Tom pierwszy, Warszawa 1992, ss. 317. O 

poziomie profesjonalizmu i obiektywności autora mogą 

świadczyć chociażby tytuły niektórych podrozdziałów – 

np.: «Zachłanny noworodek», czy też «Prawo kaduka». 

 podobnie jak przed 1939 r. także obecnie jest to 

problematyka ważna dla polskich historyków, 

choć oczywiście głównie w aspekcie polsko-

ukraińskiej rywalizacji o ziemie Małopolski 

Wschodniej. W badaniach tych widać też 

wyraźny postęp wynikający z coraz częstszego i 

szerszego sięgania do źródeł i literatury 

ukraińskojęzycznej, co powoduje, że wizja  

polsko-ukraińskich stosunków politycznych i 

wojskowych w XX w. jest coraz pełniejsza oraz 

obiektywniejsza. Nadal jednak cały szereg 

związanych z nią aspektów wymaga dalszych 

pogłębionych i rzetelnych badań źródłowych. 
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УКРАЇНСЬКІ ВИЗВОЛЬНІ ПРАГНЕННЯ ПОЧАТКУ ХХ ст. 

І ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА 1918-1919 років У СВІТЛІ ПОЛЬСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ 

 

У статті автор зайнявся відображенням питання українських прагнень до незалежності на початку  

ХХ ст. і війни польсько-української в 1918-1919 роки і альянсом польсько-українським 1920 р., який випливає з 

аналізу здобутків польської історіографії до 1939 року. і сучасної, яка виникла вже після змін, які відбулися в 

Польщі після 1989 року. Крім того, він представив основні польські видання джерел, що стосуються даної 

проблематики. 

Ключові слова: Польща, польська історіографія, українські визвольні прагнення з початку ХХ століття. 
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UKRAINIAN INDEPENDENCE EFFORTS IN THE EARLY 20
th

 century 

AND THE POLISH-UKRAINIAN WAR OF 1918-1919 IN POLISH HISTORIOGRAPHY 

 

In the article the Author has tackled the issue of Ukrainian independence efforts from the early 20
th

 century, as well 

as the Polish-Ukrainian war of 1918-1919 and the Poland-Ukraine alliance of 1920, presented both in the Polish histo-
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riography before 1939, and contemporary one, written after the changes which occurred in Poland after 1989. In addi-

tion, the Author has also presented the most important Polish literary sources concerning the matter. 

Key words: Polish Commonwealth, Polish historiography, Ukrainian independence efforts from the early 20
th

 cen-

tury, West Ukrainian People’s Republic, Ukrainian People’s Republic, Ukrainian Galician Army, Ukrainian People’s 
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HUMAŃSKA RZEŹ, HUMAŃSKA TRAGEDIA, 
CZY HUMAŃSKIE ZWYCIĘSTWO? 

 

 

W artykule autor polemizuje z niektórymi historykami ukraińskimi odnośnie 
rzezi humańskiej w 1768 r. i charakteru koliszczyzny. Chodzi jednak o to, aby 
dyskurs na temat stosunków polsko-ukraińskich w różnych epokach sprowadzić 
do zbliżonego do normalności dyskursu naukowego, mającego na uwadze 
jedynie ograniczenia wynikające z imputacji kulturowej, co nie było zachowane 
zarówno ze strony ukraińskiej, jak również polskiej. Można przyjąć, że była to 
humańska tragedia zarówno dla strony polskiej, jak również ukraińskiej, która 
musi się uporać z brzemieniem zbrodni. 

Słowa kluczowe: rzeź humańska, 1768 r., spór historiograficzny. 
 

 

Niniejszy tekst powstał w reakcji na fakt, że 

ciągle w ukraińskiej historiografii funkcjonują 

na temat wypadków w Humaniu w 1768 r. 

interpretacje, z którymi historycy polscy nie 

mogą się zgodzić. Na przykład Taras Czuchlib 

zastanawiał się: humańska rzeź, humańska 

tragedia czy humańskie zwycięstwo? Skrytykował 

on poglądy Natalii Jakowenko i popierającego 

jej stanowisko Leonida Zaszkilniaka, niesłusznie 

sugerując, że wskazywali oni tylko jedną stronę 

ruchów hajdamackich, w czasie których trwała 

rzeź pokojowo nastawionych Polaków. Niestety, 

stwierdził, ich ustalenia obecne są w podręcznikach. 

Dla przeciwwagi Czuchlib omówił poglądy 

Pantelejmona Kulisza i Wołodymyra Antonowycza. 

Na zakończenie napisał: «Humańskie zwycięstwo 

1768 r. powstałego chłopstwa na czele z 

kozactwem (tak prawobrzeżnym, jak i zaporoskim) 

definitywnie potwierdziło długoletnie istnienie 

idei państwowego dążenia narodu ukraińskiego 

od czasów rewolucji na czele z hetmanem 

Bohdanem Chmielnickim» [19]. Z wyżej wyrażonym 

poglądem już wprawdzie polemizowałem [17,  

s. 46], teraz jednak postanowiłem szerzej 

przedstawić swoje stanowisko. 

Z punktu widzenia polskiej optyki zbyt 

daleko idące jest użycie terminu «ukraińska 

państwowość». Rozumiem, że historycy ukraińscy 

w poszukiwaniu tożsamości narodowej starają 

się podciągać pod to instytucję Hetmańszczyzny 

(Hetmanatu), funkcjonującą od powstania  

Bohdana Chmielnickiego do jej końca w 1764 r. 

i ostatecznej likwidacji Kozaczyzny zaporoskiej jako 

czynnika politycznego w latach siedemdziesiątych 

XVIII w. (w czasie koliszczyzny w 1768 r. nastąpiła 

w Humaniu próba odnowienia Hetmańszczyzny). 

Była to jednak forma autonomii wojska 

zaporoskiego, trudno tu zatem pisać o  

państwowości. 

W okresie międzypowstaniowym światło 

dzienne ujrzały relacje o rzezi humańskiej 

(między innymi Jana Lippomana w 1832 r. i 

Weroniki Krebsowej z Mładanowiczów w 1840 r.). 

Na tle tragicznych wydarzeń koliszczyzny powstał 

Sen srebrny Salomei Juliusza Słowackiego. 

Koliszczyzna odzwierciedliła się również w 

twórczości Seweryna Goszczyńskiego i Michała 

Grabowskiego. Rzeź humańska stała się  

nieodłącznym atrybutem pojęcia kresów, które 

obrastało w kontekst społeczno-kulturowy, do 

czego najbardziej przyczynił się Wincenty Pol. 

Na ten temat powstała spora literatura, autorzy 

podchodzą często do zagadnienia w emocjonalny 

sposób, wyróżniając kryteria tożsamości,  

rozumiejąc kresy jako przestrzeń kulturową, czy 

wręcz jako kategorię aksjologiczną. Aktualnie 
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również w Polsce odżywa pamięć o wypadkach 

w Humaniu w 1768 r., na co oddziałuje 

niewątpliwie projekcja filmu Wołyń. W związku 

z tym kojarzy się rzeź humańską z rzezią 

wołyńską («zanim zapłonął Wołyń»). 

W historiografii polskiej dość powszechnie 

wskazuje się na podsycanie nastrojów nienawiści 

do szlachty polskiej i Żydów przez przedstawicieli 

Cerkwi prawosławnej. Panujący fanatyzm religijny 

oraz bandycka proweniencja hajdamaków i 

krwiożercze instynkty ludu ukraińskiego czasem 

pojawiały się na kartach prac polskich  

historyków. Na przykład Franciszek Rawita-

Gawroński miał wyjątkowo negatywne zdanie o 

uczestnikach wystąpień hajdamaków i chłopów: 

«Jedyną myślą ożywiającą te krwiożercze tłumy 

była albo zemsta osobista, albo pospolita chęć 

rabunku, albo niekiedy fanatyzm religijny ludzi 

bardzo prostych i dzikich z natury» [13, s. 200]. 

Miało to ponoć wynikać z etnicznych pierwiastków 

turańskich, tkwiących «w krwi ukraińskiego 

społeczeństwa ruskiego» [13, s. VI]. 

Z kolei Władysław A. Serczyk oceniał 

koliszczyznę w okresie, kiedy regułą było  

poszukiwanie postępowych i rewolucyjnych 

tradycji robotniczo-chłopskich (aczkolwiek jego 

sądy były wyważone). Poddał on krytyce 

twierdzenia Rawity-Gawrońskiego, dostrzegając 

znaczenie konfliktów społecznych, wyznaniowych 

i narodowych [15, s. 11-13]. Eugeniusz Koko 

uznał, że spostrzeżenia Serczyka są bliższe 

prawdy niż oceny Rawity-Gawrońskiego [5,  

s. 207]. 

Koliszczyzna szczególnie utrwaliła się w 

kulturze ukraińskiej, a to głównie (chociaż nie 

tylko) dzięki twórczości Tarasa Szewczenki. 

Historycy ukraińscy i rosyjscy, zarówno 

dziewiętnastowieczni, jak również w XX w. 

podobnie opisywali wydarzenia dotyczące ruchu 

hajdamaków i koliszczyzny. Z reguły odrzucali 

oni tezę o sprowokowaniu koliszczyzny przez 

Rosję, wskazywali na jego religijne, etniczne i 

społeczne podłoże. Miał to być bunt 

prawosławnych chłopów przeciwko katolickiej, 

polskiej szlachcie, ruchem antyfeudalnym, czasem 

wspomina się o warunkach sprzyjających, czyli 

konfederacji barskiej i sprawie dysydenckiej. 

Tradycja hajdamacka, będąca kontynuacją tradycji 

kozackiej, miała kształtować świadomość  

ukraińskich mas ludowych. 

Petro Mirczuk napisał, że żadna karta historii 

Ukrainy nie doznała takiego «poniżenia i 

plugawienia» ze strony wrogów, czyli Polaków i 

Moskali, jak koliszczyzna, powstanie hajdamaków 

i ludu ukraińskiego [10, s. 11]. Mirczuk zadał 

pytanie o rzeczywisty charakter koliszczyzny. 

Czy była ona: «ślepym buntem niepokornego 

chłopstwa przeciw swoim panom, grasowaniem 

band rozbójniczych żądnych grabieży cudzych 

dóbr, walką klasową wyzyskiwanego proletariatu 

przeciw szlacheckim eksploatatorom, walką w 

obronie prawosławia przeciw religii katolickiej, 

ukraińskim powstaniem narodowym przeciw 

polskim zaborcom, czy jeszcze czym innym?» 

[10, s. 146] Mirczuk krytycznie odniósł się do 

użycia w polskiej literaturze pamiętnikarskiej 

terminu «rzeź humańska», jak również do liczby 

5000-18 000 ofiar polskiej szlachty i Żydów 

[10, s. 82]. Te dane starał się zrównoważyć 

postawą Iwana Gonty, który ponoć uratował 

dużo polskich kobiet i dzieci, schroniwszy ich w 

cerkwi prawosławnej. 

Analizując «Księgę kodeńską» Mirczuk stwierdził, 

że od połowy 1768 r. do połowy 1770 r. 

efektem polskiego «prawodawstwa» było 300 

wyroków śmierci, przez ścięcie toporem, wbicie 

na pal, rozerwanie końmi. Dodał: «A Kodnia, 

choć najkrwawsza, była tylko jedną z bogatej 

listy miejscowości na Prawobrzeżnej Ukrainie, 

gdzie szlachecko-polski >kaganek kultury<, 

katolicy, sprawowali takie sądy i egzekucje nad 

ukraińskimi ofiarami» [10, s. 299]. Powstanie 

narodu ukraińskiego z lat 1768-1769, które było 

klejnotem ukraińskiej tradycji, można porównać 

do innych wielkich wyzwoleńczych zrywów 

drugiej połowy XVIII w.: rewolucji amerykańskiej, 

rewolucji francuskiej i powstania kościuszkowskiego. 

W przedmowie do książki Mirczuka ówczesny 

prezes Towarzystwa Naukowego im. Tarasa 

Szewczenki Matwiej Stachiw nawiązał do 

koncepcji historii Ukrainy opracowanej przez 

Michała Hruszewskiego, która nie mogła być 

zrealizowana przez niego z powodu wprowadzenia 

moskiewsko-sowieckiej władzy. Ukraińscy 

historycy po Hruszewskim pomijali czynnik 

państwowy, ukazywali koliszczyznę jako ruch 

bezprogramowy. Natomiast praca Mirczuka jest 

kontynuacją myśli Hruszewskiego. Koliszczyzna 

była powstaniem, które miało narodowy program, 

który zakładał rekonstrukcję ukraińskiego 

hetmańsko-kozackiego państwa, na wzór dzieła 

Bohdana Chmielnickiego. Powstańcy walczyli 

przeciw polskiej władzy okupacyjnej, szlachecko-

kolonialnym stosunkom, w imię obrony Cerkwi 
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prawosławnej. Obecnie – kontynuował Stachiw – 

nie tylko intelektualiści są zbulwersowani 

faktem, że powstańcy w walce z władzami 

okupacyjnymi dopuścili się masakry polskiej 

szlachty i innych orędowników polskiej władzy 

na prawobrzeżnej Ukrainie. Jednak masakry, 

wymienione w polskich źródłach rządowych i 

pamiętnikach, musimy rozpatrywać w kontekście 

historycznym, kiedy nie funkcjonowała jeszcze 

konwencja haska. Stachiw na usprawiedliwienie 

postępowania hajdamaków i chłopów przywołał 

przykłady z wojny trzydziestoletniej, pogromy 

Żydów, mordowanie szlachty i Żydów w czasie 

powstania Chmielnickiego z jednej strony, a 

akcje pacyfikacyjne Jeremiego Wiśniowieckiego i 

Stefana Czarnieckiego z drugiej. W XX w.  

też są przykłady ludobójstwa: programowy 

antysemityzm niemiecki w czasie II wojny 

światowej, zrzucenie bomb atomowych na ludność 

cywilną w Japonii [10, s. 9]. Zachodzi jednak 

pytanie o zasadność powyższej argumentacji.  

A tak na marginesie: jak przyporządkować 

Jeremiego Wiśniowieckiego, pochodzącego z 

książęcego rodu Rurykowiczów i mającego 

przodków wyznających prawosławie, a jeden z 

nich był nawet przywódcą Kozaków? Gdzie jest 

linia demarkacyjna między ukraińską szlachtą, 

do której zaliczane są przez historiografię 

ukraińską również rodziny przybyłe z Zachodu, 

a Lachami, «polskimi okupantami»? 

Grigorij J. Hraban wbrew przytoczonej przez 

Maksyma Żeleźniaka liczbie 2000 ofiar rzezi 

humańskiej sugerował, że liczba ofiar była 

jeszcze niższa [20, s. 68]. Hraban skoncentrował 

uwagę na analizie Księgi kodeńskiej, gdzie 

znajdują się zapisy od 24 lutego 1769 r. do  

«28 września 1773 r. Zauważył, że w Kodni 

stosowano odpowiedzialność zbiorową, ludzie 

ginęli za członków swoich rodzin. Hraban 

szeroko omawiał jednostkowe przypadki dochodzeń, 

w czasie których stosowano tortury. Jednak 

terror nie złamał ducha narodu. Zagony 

hajdamaków działały w następnych latach, na 

co autor nie poświęcił zresztą wiele uwagi. 

Kuriozalne z punktu widzenia dzisiejszej 

optyki, lecz także drugiej połowy lat  

osiemdziesiątych XX w., są wnioski, jakie 

wysnuł Hraban z wydarzeń lat 1768-1769, 

powołując się między innymi na klasyków 

marksizmu-leninizmu, komunardów, «fundament 

Wielkiego Października» [20, s. 146]. Według 

niego koliszczyzna była największym powstaniem 

na Ukrainie, gdzie udział wzięli chłopi  

ukraińscy, mołdawscy i polscy, ukraińscy 

mieszczanie, carscy żołnierze, zubożała szlachta 

ukraińska, przedstawiciele duchowieństwa  

prawosławnego, a nawet przechrzczeni Żydzi. 

Powstał zatem internacjonalny skład zaporoskiego 

wojska, co przyniosło wspólnotę interesów 

ludzi pracy różnych narodowości. Koliszczyzna 

jawiła się jako walka klasowa, gdzie ruch 

hajdamacki odgrywał organizatorską rolę.  

Powstańcy pragnęli przyłączyć prawobrzeżną 

Ukrainę do Rosji, ale Katarzyna II miała inne 

plany wobec Polski, których nie znali 

przywódcy koliszczyzny. 

Liczby zamordowanych w trakcie rzezi 

humańskiej oscylują między 2000 a 30 000, co 

uzależnione jest od pochodzenia danego  

historyka i czasu, w jakim konstruował on swoją 

narrację. Oprócz wspomnianych wcześniej 

szacunków zawartych w monografiach Hrabana 

i Mirczuka, niską liczbę (2000) podał Paul 

Robert Magocsi [9, s. 300], niedawno Olha 

Kowalewska 2500-3000 [6, s. 143], natomiast 

Orest Subtelny pisał o tysiącach brutalnie 

zamordowanych ofiar [18, s. 193]. Większość 

naukowej i popularnej literatury polskiej podaje 

liczbę 20 000 ofiar rzezi humańskiej. Tadeusz 

Korzon napisał, że w samym Humaniu miało 

zginąć według przesadnych szacunków 18 000 

osób, natomiast «urzędnicy sądowi podług akt 

liczyli ofiar rzezi nie więcej jak 5000» [7,  

s. 197-198]. W latach 60-tych XX w. Serczyk 

twierdził, że ustalenie liczby ofiar rzezi  

humańskiej nie jest rzeczą możliwą. Różne dane 

podają liczby 20-30 tysięcy osób, wiele z nich 

po okrutnych męczarniach. Prawdopodobniejsze 

wyliczenia to według niego 12 000 [15, s. 99]. 

W 2000 r. napisał, że według świadectw 

współczesnych liczba ofiar wahała się w 

granicach 12 000-30 000 osób [16, s. 29]. Czy 

jednak musimy zaniżać lub zawyżać liczbę 

ofiar? Obojętnie czy dany autor uzna, że 

zamordowano 20 000 lub nawet 30 000, czy 

może poda liczbę 2000 lub nawet mniejszą, nie 

zmienia to kwalifikacji czynu. Nie można 

również tłumaczyć okrucieństwa zabójców, na 

przykład chęcią rewanżu za ucisk, czy dążeniem 

do zbudowania ukraińskiej państwowości. Była 

to rzeź i nic ani nikt nie zdoła temu zaprzeczyć. 

Oddziały hajdamaków cechowały się okrucieństwem 

nie tylko w czasie tak zwanej rzezi humańskiej, 

zwłaszcza wobec szlachty, duchownych, unitów 
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i Żydów. Zresztą określenie hajdamaka pochodziło 

z języka tureckiego i znaczyło: grabić, rabować, 

napadać [14, s.10]. Piotr Borek, który prześledził 

ewolucję terminu w słownikach, jego 

modyfikacje i ograniczenia, stwierdził: «Hajdamakę 

postrzega się obecnie jako ukraińskiego  

wyzwoliciela ojczyzny spod szlacheckiego, czy 

szerzej, polskiego ucisku. Pomija się przy tym 

właściwie rabunkowy charakter hajdamaczyzny» 

[1, s. 29]. W czasie koliszczyzny wieszanie  

na wspólnej szubienicy polskiego szlachcica 

(Lacha), Żyda i psa (bo ich wiara jednakowa) 

było zjawiskiem powszechnym. 

Zgodnie z ówczesnym polskim (i nie tylko) 

prawodawstwem za rozbój, bunt, zabójstwo, 

kradzież (też za współdziałanie) groziła kara 

śmierci. W zależności od rozmiaru wyżej 

wymienionych przestępstw wymierzano karę 

zwykłą przez ścięcie lub powieszenie, albo 

kwalifikowaną przez ćwiartowanie, łamanie 

kołem, wbicie na pal etc. Między innymi Jędrzej 

Kitowicz napisał o normie postępowaniu ze 

schwytanymi hajdamakami przez żołnierzy 

koronnych: «Komendanci polscy, wielu dostali 

żywcem hajdamaków, żadnemu nie spardonowali, 

lecz zaraz na placu albo wieszali na gałęziach, 

albo – jeżeli mieli czas – żywcem na pal wbijali; 

która egzekucyja takim szła sposobem; 

obnażonego hajdamakę położyli na ziemi na 

brzuch; mistrz albo chłop sprawny, do  

egzekucyi użyty, naciął mu toporkiem kupra, 

zaciesany pal ostro z jednego końca wetchnął w 

tę jamę, którą gnój wychodzi z człowieka, 

założył do nóg parę wołów w jarzmie i tak 

zwolna wciągał hajdamakę na pal rychtując go, 

aby wszedł prosto. Zasadziwszy hajdamaka na 

pal, a czasem i dwoch na jeden, kiedy było wiele 

osób do egzekucyi, a mało palów, podnosili pal 

do góry i wkopywali w ziemię. Jeżeli pal 

wyszedł prosto głową lub karkiem, hajdamak 

prędko skonał; lecz jeżeli wyszedł ramieniem 

albo bokiem, żył na palu do dnia trzeciego, 

czasem wołał horyłki, to jest gorzałki, i pił 

podaną sobie» [4, s. 358]. 

Regimentarze Franciszek Ksawery Branicki, 

a po jego wyjeździe do Warszawy Józef Gabriel 

Stempkowski (wśród ludności ukraińskiej 

zyskał przydomek «krwawy» lub «straszny») 

oraz generałowie rosyjscy zwalczali koliszczyznę 

w latach 1768-1771. Czasem również dochodziło 

do bezprawnych działań ze strony żołnierzy 

koronnych. W Kalnibłotach powiesili 20 chłopów 

na belkach stropowych w starej cegielni. W 

monasterze łebedyńskim dowodzony osobiście 

przez Stempkowskiego podjazd wsadził na pal 

parlamentariuszy, którzy wyszli na jego spotkanie 

z okupem. W Lisiance regimentarz dla przykładu 

kazał powiesić 60 chłopów «bez żadnej formalności 

prawnej» [8, s. 80]. Prawdopodobnie w 

pierwszym kwartale 1769 r. Stempkowski 

założył stały obóz pod Kodnią, gdzie powołał 

również specjalny, doraźny sąd wojskowy 

(wydawał wyroki w ciągu 24 godzin) dla 

hajdamaków i zbuntowanych chłopów, który 

pracował do 1771 r. [14, s. 363]. Pierwsza 

wiadomość o egzekucji pochodzi z 7 marca 

1769 r., kiedy powieszono dwie osoby. Do 1770 r. 

sąd wojskowy rozpatrzył 337 spraw, opisanych 

w tak zwanej księdze kodeńskiej, z czego  

218 zakończyło się wyrokami śmierci (w tym 

10 kwalifikowanej), 34 chłosty, a 85 aresztantów 

zwolniono 14, s. 365]. Z powodu szczupłości 

miejsca w areszcie schwytanych buntowników 

wiązano i lokowano w dołach. W wyniku 

zmieniających się warunków atmosferycznych, 

złego odżywienia i braku urządzeń sanitarnych 

następowały zgony, co kwitowano lakoniczną 

notatką: «umarł w jamie». Wobec podsądnych 

stosowano tortury, ale w ówczesnym postępowaniu 

karnym należały one do normalnej procedury 

wyjaśniającej. Kodnia stała się dla ludu  

ukraińskiego symbolem męczeństwa, powstało 

nawet przekleństwo: «Oby cię nie ominęła 

święta Kodnia». Jeszcze po wielu latach Jan 

Duklan Ochocki napisał z dużą przesadą o 

Kodni: «Tysiące ludzi w tem miejscu zginęło. 

Przyprowadzały ich po rozbiciu komendy ze 

wszech stron, wieszano, ćwiartowano, łby ucinano, 

innym odejmowano tylko prawą rękę i lewą 

nogę zostawując ich przy życiu, na postrach i 

świadectwo winy. Sam w młodości mojej kilku 

jeszcze takich widziałem kaleków. Stempkowski 

i jego sąd wojenny miał przepisy postępowaniai 

surowe polecenie dochodzenia przyczyn tak 

okropnego wypadku. Czytałem sam w r. 1787 w 

Łabuniu u wojewody kijowskiego Stempkowskiego 

cały protokół tego sądu» [12, s. 104]. Nie tylko 

sąd wojskowy rozpatrywał sprawy hajdamaków 

i zbuntowanych chłopów, ale również sądy 

powszechne. Szczególną surowością wyróżnił 

się sędzia grodzki żytomierski Andrzej Dubrawski. 

Z drugiej strony Heleniusz Iwanowski pisał, 

że ludność ukraińska dobrowolnie informowała 

o przywódcach hajdamaków, winnych rzezi 
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etc., którzy mogli uciec do Rosji, ponieważ 

«rząd rosyjski silnie sprzyjał i dopomagał 

wszelkim wędrówkom i wyjściom z Rzpltej» [2, 

s. 23]. Powyższe zachowania, czyli donoszenie 

na bliskich i sąsiadów, zwłaszcza w atmosferze 

strachu, nie są oczywiście wykluczone, a nawet 

wysoce prawdopodobne. Zresztą potwierdza to 

Paweł Mładanowicz, który napisał w swojej 

relacji, że w wyniku działań Stempkowskiego 

«mało zostało się gospodarzy na Ukrainie. Kto 

poczuwał się umykał na Wołoszczyznę, do 

Krymu, do Moskwy, do Donu i sami tylko 

poczciwi zostali się, nie składając więcej  

ludności, jak w wsiach dziesięciu. Reszta wsi 

zostały opuszczone i w pustki zamieniły się. 

Wydawał Stępkowskiemu syn ojca, ojciec syna, 

męża żona» [11, s. 151]. 

Stosunki polsko-ukraińskie w ciągu stuleci 

kształtowały się w złożonych okolicznościach. W 

okresie koliszczyzny na te stosunki oddziaływały 

czynniki społeczne, narodowe, wyznaniowe,  

międzynarodowe. O tych czynnikach pisali 

historycy polscy i ukraińscy, reprezentując 

jednak określoną optykę. Skala konfliktu 

zmieniała się, oscylując między sporadyczną 

współpracą a ludobójstwem, co niewątpliwie 

oddziaływało na twórczość historyczną. Mimo 

to należy aktualnie dążyć do pojednania między 

narodami, co wcale nie znaczy pomijania spraw 

trudnych i bolesnych. W dalszym ciągu w sferze 

postulatu pozostaje wspólny polsko-ukraiński 

program badawczy dotyczący hajdamaków i 

koliszczyzny, który przynajmniej wypracuje 

protokół rozbieżności. Chodzi o to, aby dyskurs 

na temat stosunków polsko-ukraińskich w 

różnych epokach sprowadzić do zbliżonego do 

normalności dyskursu naukowego, mającego na 

uwadze jedynie ograniczenia wynikające z 

imputacji kulturowej, co nie było zachowane 

zarówno ze strony ukraińskiej, jak również 

polskiej. 

Nadzieją na wypracowanie wspólnego stanowiska 

jest opinia na temat historiografii ruchów 

hajdamackich, jaką przedstawiła wybitna badaczka 

nowożytnych dziejów Ukrainy Natalia Jakowenko: 

«Podobnie jak ruch opryszków, rozruchy  

hajdamackie zawsze stanowiły przedmiot sporów 

pomiędzy historykami polskimi i żydowskimi z 

jednej strony, a rosyjskimi i ukraińskimi z 

drugiej. Nad osądami pierwszych, przy wszelkich 

możliwych odrębnościach, ciążyło uczulenie na 

wyuzdane instynkty na wpół dzikiego społeczeństwa 

(jak wyraził się jeszcze w 1901 r. Franciszek 

Rawita-Gawroński), nad ocenami drugich – 

chęć pominięcia okrutnych wydarzeń poprzez 

podniesienie hajdamacczyzny do rangi ruchu 

narodowo-wyzwoleńczego przeciw szlacheckiej 

Polsce, wywołanego uciskiem pańszczyźnianym 

i uciskiem religijnym. Autor tej książki, nie 

będący specjalistą w zakresie hajdamacczyzny, 

nie uważa za zgodne z etyką proponowanie 

gotowej recepty na porozumienie. Jednak wyjście 

mimo wszystko znajduje się w przypomnieniu 

banalnego postulatu: historyk nie sądzi ale 

stara się zrozumieć (podkreślenie N. Jakowenko) 

swoich bohaterów, bez uprzedzeń wysłuchując i 

zabójcy, i jego ofiary, bo obaj są dla niego 

równoprawnymi podmiotami przeszłości. A z 

takiego punktu widzenia hajdamacczyzna niestety 

nie była jeszcze badana» [3, s. 327]. 

Humańska rzeź, humańska tragedia, czy 

humańskie zwycięstwo? Każda strona sporu 

historiograficznego, a niestety także ideologicznego, 

będzie bronić swojego stanowiska, a może 

nawet podgrzewać atmosferę. Przyjmijmy jednak, 

że była to humańska tragedia zarówno dla 

strony polskiej, jak również ukraińskiej, która 

musi się uporać z brzemieniem zbrodni. 
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ПРОФЕСОР С.Л. ФРАНКФУРТ 
ТА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ В УРЯДАХ УНР 

 

 

Стаття присвячена дослідженню діяльності С. Л. Франкфурта в дер-
жавних органах управління Української Народної Республіки. На основі  
архівних даних, розкрито і проаналізовано значення дипломатичних місій, 
в яких учений брав участь. Висвітлено характер його діяльності як по-
літика-дипломата. Боротьба Соломона Львовича Франкфурта за май-
бутнє тієї країни, в якій він жив і працював як науковець, заключалася в 
партійному змаганні. Адже буремні роки національно-визвольних змагань 
в Україні надихали патріотично налаштованих представників на можливі 
метаморфози в державі. 

Ключові слова: С. Л. Франкфурт, учений, національно-демократична 
революція, дипломатична місія, торгово-економічна місія. 

 

 

Велич ученого вимірюється передусім 

значним внеском у науку, новими результа-

тами, що розвивають теорію, сприяють прак-

тичному вирішенню проблем людини і сус-

пільства загалом. Проте постать Соломона 

Львовича Франкфурта має ще й інший вимір: 

державного діяча, дипломата періоду націо-

нально-демократичної революції 1917-1921 

років в Україні. 

Особливу увагу вченому-агробіологу 

С. Л. Франкфурту як одному з організаторів 

системних агрономічних та агрохімічних 

досліджень в Україні приділяє професор Ве-

ргунов В. А., наголошуючи на значущості 

даної постаті в процесі становлення та роз-

витку в Україні сільськогосподарської дослі-

дної справи, як окремої галузі знань, а  

також складової культури і природознавства 

[1, с. 72]. Історик-аграрій присвятив постаті 

Соломона Франкфурта низку наукових ста-

тей, а також плодом його довготривалих іс-

торичних розвідок стала монографія, приу-

рочена до 150-річчя від дня народження 

С. Л. Франкфурта [1]. Ця праця – єдине дже-

рело історично реконструйованого матеріалу 

про життя та діяльність Соломона Львовича. 

Документи, які підтверджують причет-

ність Соломона Львовича Франкфурта до 

державного управління в урядах УНР міс-

тяться у фондах: «Мiнiстерство народного 

господарства Української Народної Республiки» 

та «Мiнiстерство продовольчих справ Украї-

нської держави» Центрального державного 

архіву вищих органів влади в м. Київ. Його 

діяльність в якості дипломатичного предста-

вника від УНР розкриває фонд Українська 

торгiвельно-економiчна мiсiя в Речi Поспо-

литiй Польськiй. 

Соломон Львович Франкфурт (1866 – 

1954 рр.) народивсяу. у м. Вільно (нині – 

Вільнюс, Литва). Закінчив Цюрихський уні-

верситет зі ступенем доктора. Після закін-

чення університету приблизно з 1892 р. Со-

ломон Львович працював старшим хіміком, 

помічником знаменитого вченого-агробіолога 

професора Швейцарської політехніки Ернста 

Шульца у хімічній лабораторії Швейцарсь-

кого інституту для випробування будівель-

них матеріалів і вивчає «розповсюдження 

лецитину, тростинного цукру й органічних 

основ… у насінні різних видів» [2, c. 73]. Він 

став розробником відповідних піонерських 

 

http://tsdavo.gov.ua/4/stocks/62551817/
http://tsdavo.gov.ua/4/stocks/62551817/
http://tsdavo.gov.ua/4/stocks/62554008/
http://tsdavo.gov.ua/4/stocks/62554008/
http://tsdavo.gov.ua/4/stocks/62554008/
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методик, передусім для проведення вегетацій 

них дослідів. 

Найвище визнання в Російській імперії та 

за її межами як учений і організатор галузе-

вої науки С. Л. Франкфурт здобув очолюючи 

мережу дослідних полів Всеросійського  

товариства цукрозаводчиків (з 1901 р. по 

1918 р.). Вчений-агробіолог був розробни-

ком програми і схеми всіх польових дослідів 

Всеросійського товариства цукрозаводчиків 

із цукровим буряком, а з 1905 р. –з картоп-

лею та зерновими колосовими. 

Активною громадсько-політичною пози-

цією відзначився професор Франкфурт під 

час національно-визвольних змагань першої 

половини ХХ ст. в Україні. Після повалення 

монархії в Росії 27 лютого 1917 р. у Києві 

розпочалося створення Ради об’єднаних 

громадських організацій, до якої перейшла 

влада. На початку березня зібрання євреїв 

висунуло до її складу своїх представників, 

серед яких був С. Л. Франкфурт. Під час за-

сідання С. Франкфурт у своєму виступів за-

значив: «У моїй особі тут вперше присутній 

єврей. Хоча я прийшов сюди не як єврей, а 

як агент міністерства землеробства і ні ким 

не уповноважений говорити від імені єврей-

ства, але, користуючись нагодою, повинен 

засвідчити, що той народ, який був найбільш 

гнаний при старому устрої тепер понесе всі 

свої сили і кров для переможного закінчення 

війни, для перемоги свободи і справедливос-

ті і завоювання кращого життя для спільної 

нашої батьківщини» [2, с. 81]. Зважаючи на 

такі відверті слова, єврей за своїм походжен-

ням Соломон Львович вважав себе україн-

цем і готовий був боротися за ту примарну 

незалежність України. 

Боротьба Соломона Львовича Франкфурта 

за майбутнє тієї країни, в якій він жив і пра-

цював як науковець, заключалася в партій-

ному змаганні. Адже буремні роки націона-

льно-визвольних змагань в Україні надихали 

патріотично налаштованих представників на 

можливі метаморфози в державі. У березні 

1918 р. почали формувати новий кабінету 

міністрів Центральної Ради. В Положенні 

ради міністрів зазначені можливі особи-

претенденти на очільництво міністерств , 

Соломон Франкфурт був представлений на 

посаду товариша (заступника) Міністра тор-

гівлі та промисловості. Професор Франк-

фурт, будучи членом Партії народної свобо-

ди (кадетів), в травні 1918 р. був обраний до 

її головного комітету як представник від міс-

та Києва [3]. 

1917 – 1921 роки є періодом становлення 

української державності. Територія України 

перебувала у «трикутнику смерті», вистояти 

самостійно вона не могла, усвідомлюючи 

всю складність ситуації керманичі шукали 

підтримки зовні. 9 лютого 1918 р. було  

підписано договір між УНР та державами 

Центральної Європи. Це був перший мирний 

договір у світовій війні, яка ще тривала. Чет-

верний союз не лише визнав УНР самостій-

ною державою, а й встановив з нею дипло-

матичні відносини і визначив західні кордо-

ни України. 

Після Брест-Литовського договору уряд 

УНР звернувся до Німеччини з проханням 

надати їй військову допомогу. Останні охоче 

погодилися, вбачаючи в цьому неабияку ви-

году для себе. Сировинні ресурси, продово-

льчі багатства здавна були для неї особли-

вою принадою, і за обставин, які склалися, 

просто не могла цим не скористатися. Нас-

лідком такої «допомоги» стала окупація 

українських земель. У Німеччину щоденно 

відправлялися вагони із зерном, худобою, 

салом, олією. 

Гетьман Павло Скоропадський йде на збли-

ження з Німеччиною та Австро-Угорщиною, 

вбачаючи у цих країнах реального союзника 

для українських інтересів. Лишній раз дока-

зом цьому факту є підписання «економічного 

договору межи Українською державою з 

одної а Німеччиною і Австро-Угорщиною з 

другої сторони на господарський 1918/1919 

рік» [4]. Соломон Франкфурт входив до 

складу української делегації для підписання 

торгово-економічного договору, угода була 

підписана 10 вересня 1918 року. Було ство-

рено 8 українсько-німецько-австрійських 

комісій, і С. Л. Франкфурт увійшов до двох 

із них – з експорту хліба та фуражу. Відпові-

дно до умов договору Україна мала постави-

ти «40 млн пудів хліба, 6 млн пудів рогатої 

худоби, 300 тис. овець, 2 млн одиниць до-

машньої птиці, 400 тис. пудів сала, 2,5 тис. 

вагонів яєць, 2,5 млн пудів цукру, до 20 млн 

літрів спирту» [2, с. 82]. Сучасні українські 

історики вважають, що «.. ґрунтовні й, голо-

вне, результативні заходи, які було розроб-
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лено урядом П. Скоропадського, свідчать 

про вірність обраного ним напрямку дій у 

справі торгівельно-промислового відро-

дження України, коли приватна власність є 

основою і запорукою культури та цивіліза-

ції». [1, с. 217]. Положення цього договору 

так і не були виконані в повному обсязі через 

революцію у Німеччині 1918 р., але репута-

цію дипломата С. Франкфурт здобув. 

Після повалення режиму Гетьманату та 

відновлення Української Народної Республі-

ки Директорією, активізувалася дипломати-

чна діяльність українського уряду. Розумію-

чи своє хитке внутрішньополітичне стано-

вище, Директорія намагалася встановити 

двосторонні міжнародні зв’язки з якомога 

білими колом учасників зовнішньополітич-

ного процесу, вбачаючи в цьому підтримку у 

боротьбі за українську державність. Не див-

лячись на те, що де – юре Українську Народ-

ну Республіку не визнавали у світі, Директо-

рії все ж вдалося створити мережу диплома-

тичних представництв за кордоном. Однією 

із найочікуваніших дипломатичних місій 

була торгово-економічна у Речі Посполитій 

Польській, де брав участь вчений-агробіолог, 

організатор дослідної справи в Україні – Со-

ломон Львович Франкфурт. 

Реальні можливості для постійного това-

рообміну між УНР і РПП виникли вже після 

підписання у Варшаві українсько-польської 

політичної конвенції. У травні 1920 р. розпо-

чався третій етап польсько-українського по-

розуміння – економічний. За дорученням 

С. Петлюри була створена українська торго-

вельно-економічна місія на чолі з Іваном 

Фещенко-Чопівським, яка мала підписати 

економічний договір з Польщею. Ця домов-

леність була гарантом зобов’язань УНР пе-

ред Польщею, яка обіцяла допомогти війсь-

ковим шляхом Україні боротися із радянсь-

кою владою. 

Голова місії запросив до її роботи профе-

сора Соломона Франкфурта, він був призна-

чений з 1 жовтня 1920 р. консультантом тор-

гово-економічної місії до Польщі на посаду 

представника Української Народної Респуб-

ліки в Економічній Раді України і Балтійсь-

ких Держав, про що є відповідний наказ, пі-

дписаний С. Петлюрою [5]. 

Протягом червня-жовтня 1920 р. тривав 

організаційний період. Від посольської сто-

рони в роботі брала участь «Крайова Спілка 

Гандльова» – польський торговельний кон-

сорціум, спеціально створений для товароо-

бміну з УНР. Як згадував І. Фещенко-

Чопівський, економічна конвенція базува-

лась на принципі «скорочення грошових 

операцій та збільшення товарного обміну, з 

метою: 1) постачання українського війська, 

2) заспокоєння потреб українських урядових 

та кооперативних інституцій об’єктами поль-

ського експорту та транзиту». Польські това-

ри мали обмінюватись на українські товари і 

сировину, або ж продаватись за посередниц-

твом торговельних і кооперативних органі-

зацій, приватних підприємств; монопольна 

продукція – через урядовий апарат [1, с. 165]. 

Про всю складність переговорної проце-

дури між польською та українською дипло-

матичними делегаціями говорять наступні 

слова очільника місії І. Фещенка-Чопівського: 

«Уряд не був сформований і переговори ма-

ли характер затяжний. Поляки були актив-

ною стороною і мали бажання до скорого 

закінчення наших переговорів. Наша сторо-

на, навпаки, затягувала переговори. Після 

нашого приїзду обставини перемінилися.  

Поляки з офензиви, перейшли в дефензиву і 

тепер вже ми мусимо настоювати, щоб чого-

небудь добитися» [6]. 

Головним питанням перемовин стали  

«довготривалі концесії», які польська сторо-

на вимагала вирішити до 25 червня 1920 р. 

Під час обговорення питання концесії руд-

никових копалень голова польської місії 

Страсбургер натякав на ті українські копаль-

ні, які не мають господаря, а також ті, які 

мають за господарів німців. Влучно заува-

жив І. Фещенко-Чопівський: «…що хоча і є в 

стані війни з німцями Польща, але не Украї-

на»[7, с. 3]. Тим більше, під час обговорення 

питання концесій в членів української деле-

гації існувало переконання, що Україна не 

повинна рвати з німцями в політичному ас-

пекті, оскільки німці мають багато українсь-

ких грошей. Голова місії наполіг, щоб при 

розгляді всіх питань з польською стороною, 

особливо, якщо питання торкалося цукру і 

фосфатів, обов’язково брав участь С. Л. Фран-

кфурт Висловлюючись із цього приводу 

С. Франкфурт говорить: «З 22-ох цукрова-

рень на території окупованій поляками цукор 

ними забраний. І я кажу, що цукру деяку 
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частину ми могли їм відпустити і якщо ми 

мали б з цукрової компанії напр. 10 міл. пуд. 

дати їм 20%, якщо мали б 20 міл. – то 30%. 

Що до цін то я гадаю, що вони з цим би ба-

гато не спорили» [8]. Іншого шляху, на дум-

ку дипломата, УНР не мала, оскільки «…не 

повинні забувати політичної сторони. Украї-

ни нема, території нема, нема війська! Це 

треба збудувати» [9]. 

При вирішенні питання по «…встановленню 

курсу гривні на польську валюту» на пропо-

зицію голови місії С. Франкфурта дообрали 

до складу комісії для «…редагування цієї 

декларації…до приїзду Міністра фінансів 

УНР Х. Баранівського до Варшави» [10]. 

Архівні дані дають підстави вважати 12 ли-

пня 1920 р. датою останнього засідання укра-

їнської торгово-економічної місії. Тут актив-

но обговорювалося питання рудникових ко-

палень, які польська сторона бажала отрима-

ти в якості концесії. Соломон Франкфурт, 

якому головою місії було доручено вивчити 

це питання, запропонував наступні умови 

договору: «1. Ми даємо полякам один руд-

ник. 2. Даємо після скінчення сроку умови 

істнуючої зараз. 3. При згоді хазяїна такого 

рудника. 4. На 10-літній срок» [11]. Таким 

чином, професор С. Франкфурт озвучив умо-

ви, за яких українська сторона готова підпи-

сати концесійні зобов’язання. Після прото-

кольних домовленостей, було вирішено, що 

концесійний договір буде підписаний на 1 рік. 

Проте в жовтні 1920 р., з огляду на військо-

во-політичну ситуацію, обидві сторони, за 

словами І. Фещенка-Чопівського, «слабо віри-

ли в можливість реалізації вищезгаданого 

договору» [12, c. 64]. 

Опинившись в критичній ситуації, Дирек-

торія намагалася дипломатичними кроками 

вивести державу із політичної ізоляції. Зро-

бивши ставку на дипломатичні стосунки із 

Польщею, українська державність отримала 

важливу точку опори. Незважаючи на те, що 

Варшавська угода, яка була укладена між 

УНР та Річчю Посполитою 21-24 квітня 

1920 р. не досягла своєї мети, українська 

дипломатична місія домоглася офіційного 

визнання УНР з боку Польщі і представники 

торгово-економічної місії зробили всій вне-

сок у розбудову дипломатичних зав’язків 

тоді ще сумнівної самостійності Української 

держави і Польщі. 

Наступним успіхом С. Л. Франкфурта як 

дипломатичного представника української 

делегації була участь в Ризькій конференції 

Балтійських держав в серпні – вересні 1920 р., 

яка мала на меті унормувати економічні сто-

сунки. Соломон Франкфурт був представни-

ком Української Народної Республіки в Еко-

номічній раді України і Балтійських держав 

[13]. На конференції, в якій брали участь 

Фінляндія, Естонія, Литва, Латвія, Польща та 

Україна, було прийнято Політичну конвен-

цію, згідно з якою всі країни-учасниці де-

юре визнавали одна одну. С. Л. Франкфурт 

очолив економічну секцію української деле-

гації. За його участю було розроблено стат-

тю Політичної конвенції між УНР і країнами 

Балтії про зняття спеціальних зборів на това-

ри при здійсненні торгівельних операцій [1, 

c. 225]. В результаті цих переговорів Україна 

отримала вільний транзит через Польщу, але 

лише товарів з антантських та нейтральних 

держав. 

Після участі в представництвах українсь-

ких дипломатичних місій С. Л. Франкфурт, 

наприкінці 1920 р., емігрував спочатку до 

Польщі, а згодом до Німеччини. 

Участь Соломона Львовича Франкфурта у 

державотворчих процесах як заступника Мі-

ністра земельних справ УНР, Міністра про-

довольства Української Держави гетьмана 

П. Скоропадського, радника Міністра інозе-

мних справ Директорії УНР під час Україн-

ської національно-демократичної революції 

засвідчувала його проукраїнську позицію і 

була спрямована на розбудову міцної еконо-

міки в країні. 
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PROFESSOR S. L. FRANKFURT AND HIS WORK IN THE GOVERNMENTS OF THE UNR 

 

The article investigates the activities of S. L. of Frankfurt in the state bodies of management of the Ukrainian 

People’s Republic. It provides the information about the achievements of S. L. Frankfurt as a scientist of agrobiology. 

After the overthrow of the monarchy in Russia in 1917, the Professor was elected to the Council of United public 

organizations as a representative of the Jewish population. The political affiliation of S. L. Frankfurt to the party of 

national freedom (cadets) is listed. 

On the basis of archival data that reveals the activities of the scientist in the governments of the UPR. The work of 

S. L. Frankfurt was outlined as a diplomatic representative from the government of the UNR at the time of signing 

economic and trade agreement with Austria-Hungary. There was also characterized the complexity of the 

implementation of the Ukrainian trade-economic mission to the Rich Pospolita and participation of scientist in it. 

During the conference the Baltic States held in Riga and was designed to resolve economic issues, S. L. in Frankfurt 

became part of the Economic Council as the representative of the Ukrainian People’s Republic. There was pointed on 

the achievement of a scientist as head of the economic section of the Ukrainian state. He took part in the developing of 

the Political article of the Convention between the UPR and the Baltic States on the withdrawal of special duties on 

goods in commercial transactions. The nature of his activities as a politician-diplomat is showen here. 
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УКРАЇНСЬКІ ТЕРЕНИ І ПОСТАТЬ 
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

В ТРАКТУВАННІ ПОЛЬСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ 
другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 

 

 

Набуття Україною незалежності та відродження Речі Посполитої 
(Третьої) активізувало зацікавлення українських і польських істориків 
спільною минувшиною. До певної міри актуалізують цей дослідницький 
інтерес ювілейні дати пов’язані з початком визвольної війни під проводом 
Б. Хмельницького та Переяславською угодою. Окрім джерелознавчих і 
узагальнюючих робіт науковці активно опрацьовували й історіографію 
проблеми. До нашого розгляду потрапили не тільки напрацювання про-
фесійних істориків, але й аматорські роботи, які справили відповідний 
вплив на сприйняття загалом подій далекої минувшини. Маємо зазначи-
ти, що польська історична думку в оцінці українського козацтва загалом 
і постаті Б. Хмельницького, зокрема, пройшла складний шлях. Якщо ра-
ніше визвольна війна і її ватажок сприймалися нею зазвичай у «темних» 
тонах, то останнім часом маємо більш виважену оцінку. Особливо маємо 
підстави відзначити працю Я. Качмарчика присвячену постаті Б. Хмель-
ницького. Не всі твердження автора сприймаються позитивно вітчиз-
няними дослідниками, але факто є те, що дана монографія стала знако-
вою подією не тільки для польської, але й української історичної науки. 

Ключові слова: історіографія, Б. Хмельницький, козаки. 
 

 

Досліджуючи події ХVІІ ст. польські  

науковці особливої ваги надавали подіям 

пов’язаним з постаттю українського гетьма-

на Богдана Хмельницького. Д. Вирський 

звертає увагу на ту обставину, що автори 

перших праць про козаків намагалися 

з’ясувати причини їхньої появи, особливості 

тогочасного суспільного устрою, дослідити 

взаємини між козаками та іншими суспіль-

ними верствами, осягнути їхню роль в істо-

ричній долі давньої Речі Посполитої [1]. 

Увага до постаті Богдана Хмельницького як 

на фаховому, так і на дилетантському рівні 

не вщухала навіть попри періодичні офіційні 

чи неофіційні заборони, впродовж трьох із 

половиною століть. Польські дослідники 

достатньо критично [3], а зачасти й упере-

джено [4] ставилися до особистості гетьмана. 

Маємо на меті розглянути основні конце-

пти і оцінки польської історіографії другої 

половини ХХ століття (часів ПНР) та почат-

ку ХХІ століття (третьої Республіки) стосов-

но українського козацтва середини ХVІІ сто-

ліття та оцінки особистості гетьмана Богдана 

Хмельницького. 
Повоєнні польська історична наука знахо-

дилася під впливом партійних догматів та 
концептуальних засад радянської історіогра-
фії. Разом із тим, науковці сусідньої країни 
зберігали ще певну самостійність у суджен-
нях та виборі проблематики дослідження. У 
1948 р. до 300-річчя початку визвольної вій-
ни під проводом Б. Хмельницького, польські 
історики присвятили серію статей з нагоди 
цієї події. Так, увагу відомого польського 
історика Войцеха Томкевича привернув ет-
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нічний склад і суспільна приналежність 
українського козацтва XVI i XVII століт-
тя [15]. Значна частина польських дослідни-
ків вважає, що союз козаків із татарами за-
безпечив успіх визвольної війни під поводом 
Б. Хмельницького на її початковому етапі. 
Так, Богдан Барановський зазначав, що самі 
чутки про наближення козацько-татарського 
війська викликали паніку серед поляків. Як 
приклад навів втечу без бою значної частини 
«посполитого» війська під Пилявцями [16, с. 283]. 

Трьохсотріччя Переяславської угоди, яке 
максимально намагалася використати радян-
ська пропаганда активізувало дослідження 
козацької проблематики польськими науков-
цями. Богдан Барановський і Софія Лібішов-
ська здійснили аналіз добутків польської 
історіографії у вивченні національно-визволь-
ної боротьби українського народу в ХVІІ ст. 
[7]. На їх переконання мало яка проблемати-
ка була настільки тенденційно висвітлена в 
шляхецькій і буржуазній польській історіог-
рафії як визвольна війна українського народу 
в ХVІІ ст., адже історики намагалися випра-
вдати експансію шляхти на Схід, тоді як ви-
ступи проти неї трактували як «дике свавіл-
ля» та «прояв схильності до анархії» [7, 
с.197]. Аналізуючи погляди Яблоновського 
автори констатували, що дослідник у повс-
танні Б. Хмельницького бачив елементи на-
ціонально-визвольної боротьби [7, с.205]. 

Достатньо цікавою є позиція представни-
ків краківської історичної школи. Так, Юзеф 
Шуйський вважав козацько-селянський ви-
ступ «вбивчою соціальною війною» обумов-
леною утисками латифундистів, примусом 
до унії і політикою єзуїтів. Разом із тим, на 
переконання Ю. Шуйського, до протистоян-
ня гетьмана підштовхнули причини особис-
того характеру [8, с. 280]. Польські дослід-
ники акцентували свою увагу на головній 
тезі краківської історичної школи, яку ви-
словив ще один її ключовий представник – 
Міхал Бобжинський. На його переконання 
занепад сильної влади свідчив про розклад 
шляхетської держави в ХVІІ ст. [9]. В свою 
чергу автори вище зазначеної статті були 
переконані, що докладне уявлення про пог-
ляди М. Бобжинського можемо отримати 
внаслідок всебічного вивчення його рукопи-
сної спадщини [7, с. 208]. 

Вкрай націоналістичні погляди польської 
спільноти на Україну висловив Францішек 

Равіта Ґавронський, поміщик, родом із Ки-
ївщини [13], історик-самоучка, що не володів 
дослідницькими методами зачасти послуго-
вувався сумнівними джерелами інформації. 
Богдан Барановський і Софія Лібішовська 
акцентували увагу на тому, що дослідник-
аматор характеризуючи постать Б. Хмельни-
цького не жалкував негативних епітетів. 
«Категорично відкидав він всі ті джерела, які 
не подавали українських повстанців у якомо-
га чорніших барвах» [7, с. 211]. 

Дещо інше місце в польській історіографії 

стосовно польсько-українських відносин в 

ХVІІ ст. посіла творчість Людвіка Кубалі. На 

думку авторів статті, Л. Кубаля протистояв 

«песимізму» представників краківської істо-

ричної школи. Вони відмітили, що праці 

львівського історика, які вийшли після 

1880 р. були присвячені повстанню Б. Хме-

льницького. Протиставляючи гетьмана осо-

бистості Кромвеля він зазначав, що якщо 

Кромвель возвеличив свою вітчизну, то ге-

тьман її знищив і зрадив [10, с. 7]. Переяс-

лавська рада отримала негативну оцінку 

Л. Кубалі [11]. Ми повністю поділяємо дум-

ку авторів статті, що праці Л. Кубалі «окрім 

своїх численних фактографічних помилок в 

хронології і т.д. – до тепер мають відповідну 

вагу, хоч і вимагають певної переоцінки» [7, 

с. 210]. 

Ревізії загальновідомих підходів домагав-

ся Ольгерд Ґурка [14], стверджуючи, що 

праці Л. Кубалі обумовили викривлений об-

раз польської минувшини ХVІІ ст. Б. Бара-

новський і С. Лібішовська вважали, що на 

момент його публікації польська історіогра-

фія «не спростувала всіх помилок і фактів 

поданих в історичних замальовках львівсь-

кого історика» [7, с. 211]. Репліки О. Ґуркі 

викликали протести в середовищі польських 

істориків 1930-х років. Багато хто з них, як 

наприклад В. Конопчинський, М. Кулєль, 

З. Лясоцький атакували його за нападки на 

національні святині, за критику політики  

Другої Речі Посполитої стосовно України. 

Не маючи, що протиставити його загальним 

підходам, критики піднімали на щит дрібні 

упущення дослідника (наприклад, стосовно 

чисельності татарського війська). Якщо далі 

вести мову про Л. Кубалю, то окрім нього у 

львівському середовищі хоч і опосередкова-

но розглядав національно-визвольну бороть-
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бу українського народу А. Прохаска [12]. 

Його оцінки достатньо тенденційні, є наслід-

ком клерикально-націоналістичного підходу 

автора. 

Політичні та ідеологічні чинники, як мо-

жна спостерігати за останні півтора десяти-

ліття в Україні та, частково, у Польщі, регу-

лярно посилюють інтерес до котроверсійної 

біографії гетьмана, його вчинків, наслідків 

діяльності, супроводжуючись, як нерідко 

трапляється в аналогічних ситуаціях, ство-

ренням зі складної, суперечливої, трагічної 

постаті Б. Хмельницького національного ідо-

ла, усі дії якого набули містичного, пророчо-

го, апріорно історично-виправданого харак-

теру [2]. 

Аналізуючи у вступі до українського ви-

дання, вагоме опрацювання Я. Качмарчика 

щодо постаті Б. Хмельницького добре зна-

ний в Україні польський історик Станіслав 

Стемпєнь зазначив: «У пантеоні українських 

національних героїв гетьман Богдан Хмель-

ницький безумовно, займає чільне місце. 

Саме він, очолив бунт Війська Запорізького 

проти Речі Посполитої, став символом укра-

їнських державницьких прагнень нової доби. 

Адже без огляду на те, якими мотивами ке-

рувався Хмельницький у момент вибуху по-

встання, наступні покоління українських 

незалежницьких діячів бачили в цих подіях 

спробу відображення української державної 

традиції, що нав`язувала до часів Київської 

Русі. 

Тепер ми дивимося на ці події з перспек-

тиви трьох з половиною століть. Уже кілька 

років ми можемо подивитися на них з перс-

пективи існування незалежної і соборної 

Української держави. Все це повинно сприя-

ти формуванню об`єктивної оцінки, погля-

дові на історію України без емоцій. Однак 

справа ця є непростою. Наш образ тих подій, 

тих героїв формується під кінець ХІХ на по-

чатку ХХ століття, в період поневолення 

українського і польського народів, коли іс-

торію писали не лише задля наукового пі-

знання минулого, але й «для підтримки ду-

ху». Отож дуже часто поставала чорно-біла 

картина. Поширювалися крайні стереотипи: 

герой або нікчема, приятель або ворог. Саме 

так було з Хмельницьким. Для українців він 

є постаттю, що не підлягає дискусії, хоч і її 

не сприймали цілком критично, якщо зважи-

ти, що навіть Тарас Шевченко, маючи на 

увазі союз із Росією, з гіркотою писав: «Бог-

дане, Богдане, нерозумний сину». Але якщо 

взяти до уваги державотворчі зусилля Богда-

на Хмельницького, то він, без сумніву, є од-

нією з небагатьох історичних постатей, яку 

позитивно оцінювали як представники «на-

родницької», так і «державницької» україн-

ської політичної школи» [18, с. 5]. 

Аналізуючи не просту минувшину наших 

народів Владислав Анджей Серчик у вступі 

до своєї монографії зазначив: «Окрім різних 

суперечок, колотнечі, а навіть збройного 

протистояння між поляками і українцями 

виявилося, що є вони приречені на спільне 

життя, а їх історію в жоден спосіб не дається 

розірвати і трактувати окремо. Культура 

польська без України стала би убога і прові-

нційна, подібно як українська без Поль-

щі» [19]. 

Сучасні підходи до вивчення подій сере-

дини ХVІІ століття здійснив у своїй моног-

рафії Генрик Літвін. Автор зазначає, що про-

блема «польської експансії на Схід» є одним 

із ключових питань в дослідженні історії 

Речі Посполитої. Теза про те, що рух до ко-

лонізації просторів земель, які знаходилися 

на схід від теренів Пястоської Польщі був 

одним із головних двигунів польської закор-

донної політики, є міцно розповсюдженою 

як в польській, так і в історіографії сусідів. 

Була вона оздоблена одночасно в білій – 

«здобутки плуга польського» – так і чорній – 

«польська окупація України» – легендах. 

Одночасно процес реалізації цих експансій-

них намірів, так званий «rzeczywisty naplyw» 

поляків на Україну, був до того досліджений 

у незначній мірі [17]. 

Після монографії «Богдан Хмельницький» 

авторства Януша Качмарчика [5] черговим 

вартим уваги дослідженням є праця Юзефа 

Ґєровського [6] Цей польський науковець 

характеризуючи першу половину ХVІІ сто-

ліття, яка передувала визвольній війні під 

проводом Богдана Хмельницького зазначає, 

що українські терени Волині та Київщини 

перебували у стані розквіту господарства і 

культури завдячуючи наслідкам унії 1569 

року. Принагідно, автор вважає, що цей роз-

квіт досягався за рахунок посилення експлу-

атації (зростання панщини) українських се-

лян з боку місцевої та польської шляхти, з 
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боку орендарів і також управителів із числа 

євреїв. На цю ситуацію накладався спротив 

православної церкви щодо Брестської унії. 

Окрім того сформувалися суспільні прошар-

ки, які прагнули до створення власної дер-

жавності, зокрема до цього тяжіла українсь-

ка шляхта і міщани. Вагому роль в процесі 

формування освічених національних кадрів 

відіграла закладена Петром Могилою в Києві 

академія. Як вірно зауважує дослідник, ці 

устремління мали підтримку з боку козацтва, 

яке було невдоволене численними обмежен-

нями, що накладалися на нього [6, с. 3, 19-20]. 

На відмінну від Я. Качмарчика, який під-

дав сумніву приналежність Б. Хмельницько-

го до шляхти, Ю. Ґєровський веде мову про 

нього як про шляхтича [6, с. 21]. Науковець 

окрім особистих мотивів, які спонукали ге-

тьмана до рішучих дій, звертає увагу на зов-

нішні чинники, що й обумовили поширення 

війни на всі заселені українцями терени. 

Польське коронне військо мало досвід  

збройної боротьби з татарами і козаками 

теж. Але, повною несподіванкою, на думку 

автора, був спільний виступ козаків із кінно-

тою Тугай Бея проти коронного війська Мі-

колая Потоцького. Тому участь польських 

підрозділів у битві під Жовтими Водами та 

Корсунем була безрадісною, а гетьмани 

М. Потоцький і М. Каліновський потрапили 

в полон. На глибоке переконання автора ро-

боти, такої нищівної поразки польське війсь-

ко не зазнавало ще з часів, коли гетьман Жу-

лкевський загинув під Цецьорою. Того разу 

поразка була ще більш небезпечною, адже 

співпала зі смертю короля Владислава ІV 

[6, с. 23-24]. 

Дослідник звернув увагу на той факт, що 

як з українського так і польського боку були 

як прихильники порозуміння, так і против-

ники. Він свідомий того, що досягнута з 

Яном Казимиром угода була не тривалою, 

так як пункти в яких передбачалося повер-

нення польської шляхти у свої маєтності, 

викликав невдоволення селян і частини ко-

заків. У послідуючих діях Б. Хмельницького 

польський історик вбачає не тільки кроки 

направлені на створення української держа-

вності, але й можливість у рамках Речі Пос-

политої стати третьою, поруч з полками і 

литовцями рівноправною стороною федера-

тивного об`єднання. 
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ПОВЕРНЕННЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ДО УКРАЇНИ 
У 1924 році У СВІТЛІ МЕМУАРНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

 

У статті розглядається питання повернення М. Грушевського з еміг-
рації до Радянської України з точки зору мемуарних джерел. Проаналізо-
вано мемуари та спогади, як самого М. Грушевського, так і його найві-
доміших сучасників, що проливають світло на цю проблему. Зроблено 
висновок про великий інформаційний потенціал такого виду джерел. Ос-
новними причинами рееміграції історика бачиться його бажання продов-
жувати наукову працю та політичну діяльність на Батьківщині. 

Ключові слова: історіографія, українські історики, мемуари, Українсь-
ка революція, УПСР, еміграція, грушевськознавство. 

 

 

Питання повернення М. Грушевського до 

України з еміграції в березні 1924 року за-

лишається актуальним і на сьогоднішній 

день. Незважаючи на десятиліття дослі-

джень воно продовжує залишатись диску-

сійним. Світлана Панькова відзначає, що, 

вивчаючи рееміграцію М. Грушевського, 

історики не використовують всіх джерел. 

Наприклад, не досліджено реакцію україн-

ської політичної еміграції на такий крок 

вченого, його неопубліковане листування до 

брата й сестри, епістолярій доньки[1, с. VІІ]. 

Вважаємо, що це саме можна сказати і про 

мемуарну літературу. 

Отже, у статті робиться спроба коротко 

охарактеризувати історіографію вищезгада-

ного питання, проаналізувати основні мему-

арні джерела, які подають нам інформацію 

про повернення М. Грушевського на Батькі-

вщину, виділити причини цього кроку істо-

рика, згадати як сучасники оцінювали такий 

його, на перший погляд, неоднозначний 

вчинок. 

Радянські історики в силу зрозумілих 

причин мало цікавились життям та діяльніс-

тю М. Грушевського. Для них він був, як 

мінімум, «українським буржуазним істори-

ком», а як максимум – «контрреволюціоне-

ром» або «націонал-фашистом»[2, с. 20]. 

Варто згадати лише статтю радянського іс-

торика, Федора Шевченка, «Чому Михайло 

Грушевський повернувся на Радянську 

Україну» [3]. 

Набагато більше цим питанням займались 

українські еміграційні історики: Наталія По-

лонська-Василенко [4, с. 44], Олександр 

Шульгин [5], Матвій Стахів [6], Василь Дуб-

ровський [7], Володимир Дорошенко [8], 

Олександр Оглоблин [9]. 

Дуже ґрунтовно проблему рееміграції  

М. Грушевського досліджували українські 

зарубіжні вчені-вихідці з України: Томас 

Приймак [10, с.192-207; 11, с. 216], Аркадій 

Жуковський[12], Любомир Винар [13, с. 35-

40; 14, с. 93-94; 15, с. 49-50; 16, с. 85-87], 

Сергій Плохій[17, с. 223-237]. 

Сучасні українські історики-грушевсько-

знавці неодноразово звертались до проблеми 

повернення М. Грушевського до України в 

1924 році. Знайдемо інформацію про це у 

працях Павла Соханя[18, с. 26-29], Василя 

Ульяновського, Сергія Кіржаєва[19, с. 61], 

Леоніда Решодька[20], Володимира Тро-

щинського[21, с. 40-41], Володимира Поту-

льницького[22], Руслана Пирога[23], Вален-

тини Піскун[24], Ігоря Верби, Юрія Шапо-

вала[25; 26, с. 221-228] тощо. 
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Досліджуючи проблему рееміграції М. Гру-

шевського, не можна не звернути увагу на 

мемуарну літературу. Зрозуміло, що не у 

всіх авторів спогадів, яких налічується вже 

десятки[27, с. 338], є згадки про факт виїзду 

М. Грушевського до України, тому наведемо 

кілька найбільш показових та інформаційно 

насичених прикладів. 

Спочатку з’ясуємо, як мемуаристи пояс-

нювали причини рееміграції славетного іс-

торика. В першу чергу, потрібно звернутись 

до свідчень самого М. Грушевського. В сво-

їй «Автобіографії», написаній в 1926 році 

історик, описуючи цей епізод свого життя, 

подав досить незначні відомості: «Вибраний 

з кінцем 1923 року членом Української Ака-

демії й одержавши дозвіл на поворот, в бе-

резні 1924 вернувся на Радянську Україну, 

до Київа, сподіваючись повести інтенсивну 

наукову роботу в нових умовах на безпосе-

редню користь українських робітничо-

селянських мас та соціалістичного будівниц-

тва України. Двохрічне перебування на Ра-

дянській Україні вповні доказало можли-

вість продуктивної праці в сих умовах»[13, 

с. 30]. Згадану скупість повідомлення мож-

на, по-перше, пояснити самим жанром авто-

біографії, а, по-друге, за два роки в УСРР 

історик міг вже дуже добре зрозуміти сут-

ність політичного режиму країни в якій він 

жив і тому не намагався детально описати 

роки еміграційного життя. Отже, автор вка-

зує, що метою повернення була наукова ро-

бота на благо вже соціалістичної України. 

Але виникає логічне запитання, наскільки 

щирим був М. Грушевський, коли писав, що 

основною мотивацією для рееміграції була 

можливість займатись наукою? Чи були 

якісь інші причини такого кроку суспільст-

вознавця? На нашу думку були і їх можна 

виокремити, аналізуючи спогади сучасників 

історика, які досить часто підкріплювали 

свої власні думки цитуванням М. Грушевсь-

кого доби еміграції. Хоча не слід забувати, 

що мемуарна література завжди відрізняєть-

ся певною суб’єктивністю, яка зумовлена 

«світоглядними позиціями авторів, їхніми 

ідеологічними переконаннями, політичними 

уподобаннями…, що суттєво впливає, як на 

сприйняття оточуючого світу, соціуму, його 

окремих постатей, так і на відображення 

відчуттів у текстах»[27, с. 338]. 

Мотиви повернення М. Грушевського до 

Радянської України досить добре підкреслив 

його однопартієць, Микола Ковалевський, у 

своїх мемуарах «При джерелах боротьби»: 

«Михайло Грушевський настоював на своїй 

думці, що визвольна боротьба може бути 

тільки в краю зорганізована і що тому треба 

користатись кожною нагодою, щоб посили-

ти кадри нашої визвольної організації на 

рідних землях. Він висував свою давню тео-

рію… про позитивне значення в українській 

історії так званих «татарських людей»[28,  

с. 599]. «Сам він став на чисто наукову пла-

тформу, себто поставив у першу чергу перед 

нашими активними силами завдання культу-

рної мобілізації в краю»[28, с. 600]. Бачимо, 

що автор, з одного боку, підкреслює важли-

вість для М. Грушевського саме наукової 

роботи, як причини повернення до України, 

але, з іншого боку, згадує, що історик не 

полишав думок про можливість продовжен-

ня визвольної боротьби на Батьківщині. 

Активний учасник революційних подій, член 

УСДРП, Борис Мартос, у статті «М. С. Гру-

шевський, яким я його знав», згадував про 

свої зустрічі з істориком після конфлікту 

того з М. Шаповалом та розколу в закордон-

ній групі УПСР і відзначав, що «був він сум-

ний, депремований, розчарований не тільки в 

політиці, але й в українських громадя-

нах»[29, с. 80]. Тобто, можемо відзначити 

важкий психологічний стан М. Грушевсько-

го, який болісно переживав свої політичні 

невдачі. І поряд з цим: «…листи з Харкова 

від колишніх членів Центральної Ради (лівих 

с.-р.): «приїздіть!». Гарантують недоторкан-

ність, можливість наукової праці, організації 

групи молодих науковців-істориків, можли-

вість одержувати достатні кошти, щоб пос-

тавити їхню роботу широко, словом – всі 

блага»[29, с. 80-81]. 

Крім того, Б. Мартос пише, що М. Гру-

шевському «наполегливо радили не їхати в 

Україну, пропонували катедру й ректорство 

в Українському Вільному Університеті в 

Празі, а разом з тим катедру в Господарській 

академії в Подєбрадах; це давало йому осо-

бисто повне матеріальне забезпечення, але 

не давало перспектив широко поставленої 

наукової праці». Тут же автор вказує своє 

пояснення причин того, чому історик повер-

тався до України: «Науковий інтерес, надія 
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принести більше користи українській справі – 

переважили і Грушевський поїхав у Совєт-

ську Україну»[29, с. 81]. 

Аналогічним чином пояснює виїзд М. Гру-

шевського до УСРР український громадсько-

просвітницький діяч, Аркадій Животко, який 

в статті «Провина М. Грушевського» пише: 

«З народом і для народу. З ним в хвилини 

радости й надії. З ним же в чорну годину 

лихоліття. Свідомий того стану, в якому 

опинилися визвольні змагання українського 

люду, пішов він до нього з метою продовжу-

вати розпочату працю. Пішов продовжувати 

класти фундамент під будинок української 

державности. Наука – ім’я тій основі»[30, 

арк. 14]. 

Подібні думки знаходимо у спогадах 

Олександра Шульгина «Михайло Сергійо-

вич Грушевський – як політик і людина». 

Автор відзначав, що історика «тягнуло до 

творчої наукової праці, яку він міг здійснити 

тільки в Києві»[5, с. 151]. Іван Макух, гро-

мадсько-політичний діяч з Галичини, відмі-

чав у книзі «На народній службі», що істо-

рик повернувся до України працювати в 

Українській Академії Наук, де «викінчував 

свої монументальні наукові твори, як велику 

10-томову історію України-Руси, і зібрав 

коло себе цілу свою школу»[31, с. 326]. 

Іван Кедрин, український історик, у своїй 

статті «Михайло Грушевський – не один, а 

більше їх», яка була побудована на спогадах, 

теж віддавав перевагу версії, що основною 

рушійною силою рееміграції славетного іс-

торика було його захоплення науковою ро-

ботою, яка була сенсом всього його життя: 

«Михайло Грушевський не був політиканом 

і не займався каварняним політиканством. 

Він жив наукою і мріяв про наукову працю – 

на кожному терені і в усіх обставинах. Цим 

можна пояснити і його поворот на Україну. 

Він знав, що продовжувати працю над своїм 

великим твором про історію України можна 

тільки там, де є для цього джерела, себто в 

Україні чи взагалі на території колишньої 

російської імперії»[32, с. 260-261]. 

Левко Лукасевич, учасник бою під Кру-

тами, який більшу частину життя провів в 

еміграції, у спогадах «Роздуми на схилку 

життя» згадує, що «Поворот проф. Михайла 

до Києва в 1924 році всіх нас тяжко вра-

зив»[33, с. 156]. На наступних сторінках він 

пояснює своє бачення причин цього кроку 

історика: «Його поворот у Київ в 1924 ро-

ці…був трагічною помилкою, яка зродилась, 

як казали, під впливом його заломання і зне-

віри в Європу, а віри в новий світовий лад, 

який несе з собою більшовизм. Однією з 

причин його повороту було непереможне 

бажання продовжувати працю над історією 

України, що було можливе тільки в Києві, де 

були при руці потрібні архіви»[33, с. 199]. 

Іншу версію повернення М. Грушевського 

називає Матвій Стахів, український правник, 

історик і суспільно-політичний діяч. Він 

згадує в своїх спогадах про свою спробу пе-

реконати М. Грушевського не виїжджати до 

УСРР і акцентує увагу на таких словах істо-

рика: «Політичних заяв на користь совєтсь-

кої влади ніколи не складу»[6, с. 133], «рі-

шився вертатися до Києва, бо я глибоко пе-

реконаний, що там незабаром буде револю-

ція і що я там, у тій ситуації буду конечно 

потрібний»[6, с. 137]. Отже, автор наголо-

шує, що основною причиною рееміграції 

було бажання історика продовжувати визво-

льну боротьбу на Батьківщині. Крім того,  

М. Стахів подає і власну версію вчинку сус-

пільствознавця, яка є досить таки оригіналь-

ною. Він вважає що причиною нібито могла 

бути вказівка масонської ложі, яка прогно-

зувала за кілька років війну з Радянською 

Росією[6, с. 146]. 

Ще одне цікаве пояснення повороту до 

України наводить Олександр Шульгин, який 

згадує свою зустріч з М. Грушевським, що 

сталася влітку 1920 року на чеському курор-

ті Лазні-Седмігорки і повторює слова суспі-

льствознавця, звернені до нього: «А не ду-

маєте Ви, Олександре Яковичу, що ми пере-

живаємо ту саму добу, як під час кінця рим-

ської імперії? Все нищиться, кінчається ста-

рий світ і на зміну йому приходить но-

вий»[5, с. 151]. Під «новим світом» М. Гру-

шевський розумів більшовицьку владу і  

О. Шульгин, дискутував з істориком, не по-

годжувався з таким баченням майбутнього і 

вважав, що «Великі люди, генії, а до них 

можемо зарахувати Михайла Грушевського, 

здібні так перейматися певними ідеями, що 

реальність у них затемнюється»[5, с. 151-152]. 

Фактично, закономірним явищем називає 

повернення М. Грушевського Іван Майстре-

нко, який у свій час був членом УПСР (бо-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
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ротьбистів). На його думку, українська інте-

лігенція «бачила агресію великодержавниц-

тва і, щоб підсилити українізацію, тяглася до 

КП(б)У, не будучи в принципі ворожою до 

соціалізму… Саме тому повернувся в Украї-

ну з еміграції М. Грушевський…»[34, с. 190]. 

Автор вважає, що історик зі своїми одноду-

мцями вірив у можливість за допомогою 

українізації відродити Україну національно-

державно[34, с. 216] і саме тому віденська 

група, на чолі якої стояв М. Грушевський, 

вирішила повернутися з еміграції[34, с. 217]. 
Дуже часто автори мемуарів досить різко 

висловлювали своє критичне ставлення до 
повернення М. Грушевського. Так, напри-
клад, негативно оцінював діяльність суспі-
льствознавця по підготовці повороту на 
Україну і заклики «іти на порозуміння з чер-
воною Москвою» О. Шульгин[5, с. 152]. 
Згаданий вже Левко Лукасевич своє став-
лення до такого кроку історика висловив в 
наступних словах: «Поворот першого прези-
дента УНР на окуповану ворогом батьків-
щину і тим визнання ним російського пану-
вання над Україною, був ударом для наших 
визвольних змагань і дезорієнтуванням ши-
роких мас нашого народу»[33, с. 199]. 

Відомий революціонер, Сергій Єфремов, 
який в час повернення М. Грушевського до 
України був одним з очільників Всеукраїн-
ської академії наук, в своїх «Щоденниках» 
теж не надто прихильно характеризує пове-
рнення М. Грушевського: «31 грудня [1923 
року-В. Х.]. спільне зібрання обрало на ака-
деміка – М. С. Грушевського. Перший відділ 
зробив це ще восени і разом послав до Хар-
кова клопотання про дозвіл йому вернутися. 
Дозвіл дано. …Цікаво, що по повороті роби-
тиме той старий лис? Чи всидить тихо, чи 
знов почне плести свої звичайні інтри-
ги?»[35, с. 46]. У записі від 5 січня 1924 року 
автор знову згадує про момент виборів  
М. Грушевського до ВУАН, визначає істо-
рика як «доброго вченого й кепського полі-
тика» і описує ще один «вибрик Грушевсь-
кого», пов'язаний з поверненням, під яким 
розуміє його прохання, «що було б добре, 
коли б з Києва йому прислано було запроси-
ни за підписом 3-4 громадян…особливо ба-
жаним був би підпис С. О. Єфремова»[35,  
с. 51]. Під 4 березня 1924 року бачимо слі-
дуючий яскравий допис: «Кримський дістав 
листа од головного Зельмана[М. Грушевсь-

кого. – В. Х.]. Ще не виїхав, а вже домовля-
ється, щоб йому гроші за переїзд Академія 
вернула – з яких коштів, йому байдуже. І так 
цілий лист про гроші, а тільки десь на само-
му кінчику притулилося – а також дякую, 
мовляв, і за обрання. Так це похоже на йо-
го!»[35, с. 86]. І нарешті: «7 березня… приї-
хав М. Грушевський. Бачив його на одну 
хвилину в канцелярії, бо поспішав до видав-
ництва. Поцілувалися, хоч і не дуже тісно. 
Не розмовляли, бо я зараз пішов»[35, с. 87]. 
Гарно видно, що С. Єфремов був не дуже 
радий поверненню М. Грушевського. 

В «Шоденнику» Володимира Винничен-
ка, одного з найвідоміших політиків доби 
Центральної Ради та Директорії, від 12 лис-
топада 1923 року знаходимо таку характери-
стику виїзду М. Грушевського: «Здається, 
М. Грушевський їде на Україну. Спочатку 
торгувався за гроші, – скільки дадуть йому в 
Празі /3250 чеських корон/. Очевидно, непо-
чекісти дали більше. Гидко. Огидний старий 
інтриган!»[36, с. 250]. Тобто, бачимо негати-
вну оцінку такого кроку історика, причому 
акцент ставиться на чинниках матеріального 
характеру. В записі від 19 серпня того ж  
року В. Винниченко згадує, про лист від  
М. Шаповала з Праги, який пише, що отри-
мав звістку від М. Грушевського. Суспільст-
вознавець нібито жалкує про повернення, 
«хотів би вернутись за кордон, так [не] пе-
вен, що пустять виїхати». Винниченко під-
сумовує: «Втягли старого в дурну і тяжку 
ситуацію і покинули. Шкода старого»[36,  
с. 395]. Цього разу в оцінках автора перева-
жає співчуття. Натомість, в «Заповіті борцям 
за визволення», написаному значно пізніше, 
В. Винниченко зовсім інакше характеризує 
момент рееміграції: «Михайло Грушевський 
і його близькі товариші Шраг, Христюк, Че-
чель та інші (які з еміграції вернулись на 
Україну) їхали на великий самокритичний 
подвиг, на тяжку боротьбу за здобутки на-
шої революції»[37, с. 49]. Бачимо, що через 
певний час В. Винниченко вже переосмис-
лив і по-іншому оцінив мотиви повернення 
М. Грушевського. 

Напевно, найбільш критично оцінював 
повернення М. Грушевського на Батьківщи-
ну, Микита Шаповал, один з лідерів УПСР в 
еміграції. У своєму «Щоденнику» в записі 
від 2 листопада 1923 року М. Шаповал так 
описує події, які передували виїзду історика: 
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«Грушевський – крутій. Його вибрано до 
Інституту, дав згоду, прохав, щоб платили 
тисяч три. Призначила Селоспілка на коопе-
ративні курси з платою 1500 (разом 3250), а 
він тепер пише Стахову, що одержав з Укра-
їни листи, кличуть туди, там «ніби добре», 
він розвідається і коли буде справді добре, 
то поїде на Україну, а ні, то до Праги. Про-
хає кілька місяців почекати»[38, арк. 91]. Під 
9 березня 1924 року знаходимо запис, який 
демонструє реакцію М. Шаповала на інфор-
мацію про те, що М. Грушевський вже пої-
хав до УСРР: «Кажуть, що Грушевський вже 
справді виїхав на Україну. Це справді зрад-
ник. І не дарма ми йому не довіряли до кін-
ця. Партію отруїв, деморалізацію посіяв, був 
завжде егоїстом. Примирився з ворогом-
окупантом, а не примирився з українськими 
соціалістами»[38, арк. 106]. 

«Грушевський, Шраги, Христюки, Чечелі, 
Мазуренки, Ніковські спокійнісінько пішли 
на службу найлютішому ворогові, пішли 
ганебно, без жодних уступок з його бо-
ку»[39, с. 66], – проклинали «відступників» 
Шаповал та Григор’єв. Тобто, М. Шаповал, 
здається, і не намагався зрозуміти, чому  
М. Грушевський їде на Батьківщину. Його 
реакція та оцінки, на нашу думку, демон-
струють більше особисту неприязнь до істо-
рика, а різниця в політичних поглядах відхо-
дить на другий план. Подібне ставленні до 
М. Грушевського спостерігається і в спога-
дах Миколи Чеботаріва, який був начальни-
ком охорони Симона Петлюри. Він, харак-
теризуючи колишніх діячів українських виз-
вольних змагань, які повернулись до Украї-
ни, теж прямо називає колишнього голову 
Центральної Ради зрадником[40, с. 183]. 

На відміну від багатьох своїх сучасників 
Борис Мартос не засуджує М. Грушевського 
за такий крок, ставиться до нього з розумін-
ням і, що характерно, частину вини за це 
перекладає на українську еміграцію: «Я ки-
нув би каменем – гірким словом в сторону 
української еміграції, що не зуміла створити 
відповідних умов для праці цього великого 
патріота, науковця й політичного діяча»[29, с. 81]. 

Таким чином, наведений історіографіч-

ний та джерельний матеріал дозволяє зроби-

ти наступні комплексні висновки. По-перше, 

питання повернення М. Грушевського до 

УСРР має вже досить чисельну історіогра-

фію. Як головну причину рееміграції біль-

шість вчених називають бажання М. Гру-

шевського займатись науковою працею на 

Батьківщині. По-друге, дослідники в своїх 

наукових розвідках спираються на солідну 

документальну базу, яка має великий інфор-

маційний потенціал. Поряд з цим, поза ува-

гою істориків залишається суттєва кількість 

доступних джерел, які потребують подаль-

ших джерелознавчих досліджень. Маємо на 

увазі мемуарну та епістолярну літературу. 

По-третє, мемуарна література суттєво до-

повнює наші знання у питанні розуміння 

обставин та причин повернення суспільство-

знавця до України, з’ясування оцінок, зна-

чення та впливу такого кроку історика. По-

четверте, мемуари дозволяють досить чітко 

виділити ті внутрішні мотиви, які спонукали 

М. Грушевського до рееміграції: величезне 

бажання займатись науковою працею у сфе-

рі української історії, літератури, культури; 

прагнення приносити користь Україні та її 

народові; загальна втома та розчарування від 

еміграційного життя, внаслідок болючих 

невдач, а саме, втрати лідерства Закордон-

ною делегацією в УПСР, припинення через 

недостатнє фінансування діяльності Україн-

ського Соціологічного Інституту, проблеми з 

публікацією та продажем своїх книг як за 

кордоном так і в УСРР тощо. По-п’яте, ме-

тою історика після повернення була, на на-

шу думку, не тільки наукова праця, якою, в 

принципі, він міг займатись і за кордоном, 

до того ж були достатньо гарні варіанти 

продовження наукової кар’єри. М. Грушев-

ський жив ідеєю української окремішності, 

самостійності, яка в той час могла здійсни-

тись, на його думку, навіть, у вигляді соціа-

лістичної республіки. А наука бачилась для 

нього не тільки способом професійної само-

реалізації, але і засобом політичної боротьби. 
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V. Khomenko 

 

THE MYKHAYLO HRUSHEVSKIY’S HOMECOMING IN 1924 IN THE MEMOIRS LIGHT 

 

The question of the M. Hrushevskiy’s homecoming to Ukraine in March, 1924 still remains topical nowadays. The 

attempt to characterize briefly the above-mentioned subject historiography, to analyze the main memoirs, which give us 

the information about the M. Hrushevskiy’s homecoming to Motherland, to single out the reasons of such historian’s 

step and to recollect in what way his contemporaries valued his, at first sight, mixed deed is maid in this article. 

The historiography of the M. Hrushevskiy’s re-emigration question has already been very sizable. The foremost rea-

son of the social scientist’s homecoming is designated as the glorious historian’s desire to keep on being engaged in 

scientific work on his native soil and to benefit to his Motherland despite the work conditions. 

The home scientists rely on the considerable documentary base which has the great informational potential in their 

scientific exploring. Along with this, the essential part of the available sources which need the further research remains 

out of historians’ sight. The memoirs and epistolary literature are meant. That is why the M. Hrushevskiy’s and his the 

most famous contemporaries’ memoirs and reminiscences which illuminate the re-emigration problem have been ana-

lyzed in this article. The conclusion about the enormous informational potential of such sources has been maid. Be-

sides, the memoirs significantly complete our knowledge in the question of understanding the social scientist’s home-

coming reasons and circumstances and also in the question of the clarification of the valuation, importance and influ-

ence of such decision. The memoirs allow point out clearly those internal motives which had induced M. Hrushevskiy to 

re- emigration: the huge yearning to go in for scientific work in the Ukrainian history, literature and culture sphere; the 

aspiring to benefit to Ukraine and Ukrainian people; the overall fatigue and disappointment of emigration life. 

Key words: historiography, Ukrainian historians, memoirs, Ukrainian revolution, the USRP, emigration,  

M. Hrushevskiy studies. 
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ВПЛИВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
ВОЛИНІ НА РОЗВИТОК ОСВІТИ на початку ХХ ст. 

 

 

На основі першоджерел та наукових праць проаналізовано роль орга-
нів місцевого самоврядування у розвитку освіти у Волинській губернії на 
початку ХХ ст. З’ясовано, що завдяки їх діяльності у краї поступово зро-
стала мережа освітніх закладів. Досліджуючи питання, пов’язані з роллю 
органів місцевого самоврядування в розвитку мережі закладів освіти на 
Волині, слід відмітити, що на початку ХХ ст. вони розподілялися на чо-
ловічі та жіночі. Це відображало тогочасну точку зору більшості євро-
пейських країн, яка полягала в тому, що жіноцтво не потребувало спеці-
альної освіти в силу гендерних особливостей. Відповідно до цього навча-
льні заклади поділялися на чоловічі та жіночі. 

Ключові слова: Волинська губернія, органи місцевого самоврядування, 
навчальні заклади. 

 

 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. на 

українських землях, що були у складі Росій-

ської імперії, важливу роль у розвитку соціа-

льно-економічної інфраструктури міст відіг-

равали органи місцевого самоврядування. У 

межах наданих їм імперською владою пов-

новажень вони здійснювали комплекс захо-

дів, спрямованих на покращення культурно-

го та економічного життя міст. 

Одним із важливих завдань, яке стояло 

перед ними, був розвиток мережі початкових 

та середніх навчальних закладів. На Волині 

саме органи місцевого самоврядування відіг-

равали значну роль у розвитку освіти. При 

реалізації цього напряму своєї діяльності 

вони тісно співпрацювали з Попечителем 

Київського навчального округу (КНО) та  

Міністерством народної освіти (МНО). 

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. стан 

справ у сфері освіти на Волині був далеким 

від бажаного. Так, у 1899 р. у губернії функ-

ціонувало 2 367 навчальних закладів різних 

типів і форм власності, в яких навчалося 

120 280 учнів, із них – лише 10 середніх де 

здобували освіту 2 980 осіб [1, с. 62]. У бага-

тьох селах регіону початкові школи взагалі 

були відсутніми, а значна частина населення 

Волині залишалася неписьменною. Багато 

дітей шкільного віку не отримували жодної 

освіти. 

У ряді міст губернії функціонували про-

гімназії. Органи міського самоврядування  

брали дієву участь у їх реорганізації у повні 

класичні гімназії. Так, у квітні 1896 р. Жи-

томирська міська дума прийняла рішення 

«клопотатися перед вищою владою про  

перетворення Житомирської прогімназії на 

повну 8-класну гімназію» та постановила 

щорічно виділяти 5 тис. руб. на її утримання. 

Розглянувши проект міністра народної осві-

ти про перетворення Житомирської та Ост-

розької прогімназій на повні, Державна рада 

1 липня 1897 р. прийняла рішення «розпоча-

ти їх поступове перетворення на повні гімна-
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зії, відкриваючи з вказаного терміну при ко-

жній із них по одному вищому класу щорічно» 

[2, с. 67]. Острозька прогімназія аналогічно 

Житомирській змогла бути реорганізована у 

повну лише завдяки підтримці органом місце-

вого міського самоврядування [3, арк. 13]. 

Досліджуючи питання, пов’язані з роллю 

органів місцевого самоврядування в розвит-

ку мережі закладів освіти на Волині, слід 

відмітити, що на початку ХХ ст. вони розпо-

ділялися на чоловічі та жіночі. Це відобра-

жало тогочасну точку зору більшості євро-

пейських країн, яка полягала в тому, що жі-

ноцтво не потребувало спеціальної освіти в 

силу гендерних особливостей. Відповідно до 

цього навчальні заклади поділялися на чоло-

вічі та жіночі [4, с. 88]. 

На початку ХХ ст. завдяки діяльності ор-

ганів міського самоврядування у Рівному 

було відкрито жіночу гімназію, Луцьку чо-

ловічу прогімназію реорганізовано у повну 

класичну гімназію. Аналогічні процеси від-

бувалися і в інших повітах Волинської губернії. 

Таким чином, органи міського самовряду-

вання відігравали важливу роль у розвитку 

середньої освіти на Волині. Завдяки їх діяль-

ності було реорганізовано ряд прогімназій у 

повні класичні гімназії та відкривалися нові 

чоловічі і жіночі. Як правило, саме органи 

самоврядування ініціювали відкриття нових 

середніх закладів, надавали їм значну фінан-

сову підтримку. 

Напередодні Першої світової війни органи 

імперської влади почали приділяти значну 

увагу створенню мережі освітніх закладів, у 

яких учні мали б змогу паралельно з отри-

манням початкової освіти опановувати від-

повідні ремесла. З цього приводу в одному з 

документів, скерованих Попечителем КНО у 

Рівненську міську управу, наголошувалося, 

що «однією з важливих потреб нашої народ-

ної освіти є потреба підготовки підростаю-

чого покоління до практичної діяльності 

шляхом надання йому професійних знань і 

вмінь». Але це утруднювалося відсутністю 

«належної кількості професійних шкіл». То-

му було запропоновано відкривати профе-

сійні класи при вищих початкових міських 

училищах де учні, мали б змогу опановувати 

ремесло [5, арк. 4]. 

Рівненській міській управі пропонувалося 

визначитися, в якому з 2-х початкових учи-

лищ, що функціонували у місті, вона «визна-

ла б доцільним відкриття ремісничого кла-

су», які ремесла в ньому мали опановувати 

учні і, головне, який обсяг фінансування на 

потреби цього класу міг виділити орган  

міського самоврядування з бюджету міста  

[5, арк. 4 зв.-5]. 

27 січня 1914 р. комісія Рівненської місь-

кої думи з питань народної освіти розглянула 

пропозиції щодо відкриття ремісничих кур-

сів «при одному з початкових училищ» і 

дійшла висновку про доцільність відкриття у 

місті «самостійної ремісничої школи». Єдине 

питання, яке в той день не було розглянуто – 

це скільки коштів потрібно виділити з місь-

кого бюджету на відкриття даного навчаль-

ного закладу та його утримання. З метою 

вивчення досвіду функціонування аналогіч-

них навчальних закладів до м. Житомира та 

м. Бердичева було відряджено гласних місь-

кої думи – членів комісії з питань народної 

освіти [5, арк. 32]. 

5 лютого 1914 р. на засіданні Рівненської 

міської думи було прийнято рішення відкри-

ти у місті 4-річну професійну школу та виді-

лено 500 руб. на витрати, пов’язані з її відк-

риттям, а також було заплановано виділяти  

1 тис. руб. на її утримання [5, арк. 41]. 

Отже, завдяки підтримці органу міського 

самоврядування у Рівному було відкрито 

ремісничу школу. Це створювало можли-

вість дітям з незаможних родин отримувати 

не лише освіту, а одночасно опановувати 

певне ремесло. 

У тогочасних ремісничих школах учні не 

лише опановували певні ремесла, але й згід-

но з тогочасною навчальною програмою ви-

вчали ряд обов’язкових дисциплін. Так, у 

Житомирську ремісничу школу приймалися 

лише хлопці. В перший клас приймали у віці 

від 13 до 16 років, обов’язковою умовою 

була відсутність тілесних пошкоджень та 

отримання освіти у будь-якому однокласно-

му училищі або складання вступного іспиту 

відповідно до його навчальної програми. До 

обов’язкових предметів, які вивчали учні, 

було віднесено: Закон Божий, арифметика, 

російська мова, геометричне й технічне кре-

слення відповідно до ремесла, яке опанову-

вав учень. Останній рік навчання присвячу-

вався виключно практичній підготовці. Ті 

учні, які успішно завершили 4-річний курс 
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навчання, отримували атестат підмайстра 

вивченого ремесла, «а ті, хто після закінчен-

ня навчання впродовж 3-х років проходив 

практику», отримував «атестат майстра ви-

вченого ремесла з усіма правами й перевага-

ми, наданими за законом майстрам, які  

отримували це звання від ремісничої упра-

ви» [5, арк. 35]. 
Для іногородніх учнів, насамперед селян 

Волинської губернії, при училищі діяв інте-
рнат, в якому могли проживати 36 осіб. Він 
утримувався на кошти Волинського земства 
[5, арк. 35]. 

Таким чином, у тогочасних ремісничих 
школах значна увага відводилася вивченню 
учнями обраного ремесла, іншими словами, 
акцент робився на їхній професійній підго-
товці. Випускник училища отримував атес-
тат підмайстра, що полегшувало йому пра-
цевлаштування. Ті ж, хто продовжував про-
ходити практику, мав можливість стати май-
стром, що у перспективі давало йому змогу 
відкривати власну ремісничу майстерню. 
Утримування гуртожитку училища місцевим 
земством свідчить про те, що воно підтриму-
вало отримання професійної освіти жителя-
ми сіл губернії. 

Варто зауважити, що того часу органи мі-
сцевого самоврядування приділяли увагу не 
лише відкриттю нових освітніх закладів, а й 
активно допомагали існуючим. Так, дирек-
тор Рівненської жіночої гімназії звернувся до 
міської управи з клопотанням про допомогу 
в облаштуванні гімназійного спортивного 
майданчика [5, арк. 10-10 зв.]. А директор 
Рівненського реального училища звертав 
увагу на те, що оплата праці ксьондза, який 
викладав учням римо-католицького віроспо-
відання Закон Божий, мала здійснюватися за 
місцеві кошти у сумі 260 руб. на рік для ви-
кладача з середньою богословською освітою 
і відповідно 425 руб. з вищою [5, арк. 65]. У 
першому випадку орган міського самовряду-
вання виділив кошти на облаштування гім-
назійного спортивного майданчика для жіно-
чої гімназії. Та відносно оплати праці ксьондза 
на засіданні Рівненської міської думи було 
прийнято рішення його відкласти й розгля-
нути у тому випадку, коли буде встановлено, 
що він не отримував жодної винагороди від 
МНО [5, арк. 73-73 зв.]. 

Витрати органів місцевого самоврядуван-
ня Волині на потреби освіти постійно зрос-

тали. Наприклад, у 1898 р. на потреби на-
родної освіти у бюджеті Рівного було перед-
бачено 1,3 тис. руб. [6, арк. 28-28 зв.]. А в 
1914 р. у міському бюджеті були закладені 
такі суми: на утримання міських початкових 
училищ – 4 725 руб. 12 коп., на утримання  
2-х початкових училищ – 3 850 руб., профе-
сійному жіночому єврейському училищу – 
1 тис. руб., державному єврейському учили-
щу – 400 руб., чоловічій гімназії – 2 841 руб. 
75 коп., торговельній школі – 2 500 руб., на 
облаштування нових шкільних приміщень – 
5 251 руб. 79 коп. [7, арк. 37-37 зв.]. Окрім 
цього також було виділено кошти на стипен-
дії для ряду учнів, а в лютому 1914 р. – кош-
ти на відкриття ремісничого училища в місті. 

У бюджеті Луцька у 1913 р. на потреби 

міських навчальних закладів було заплано-

вано: початковим державним навчальним 

закладам – 800 руб., церковно-парафіяльній 

школі – 950 руб., на потреби чоловічої гімна-

зії – 6 тис. руб. Згідно з рішенням Луцької 

міської думи від 1896 р. за кошти міста осві-

ту здобувало 20 учнів з незаможних родин. 

Також передбачалося фінансування й деяких 

інших потреб навчальних закладів [8, арк. 24 

зв.-25 зв.]. 

Отже, на початку ХХ ст. органи місцевого 

самоврядування відігравали важливу роль у 

розвитку мережі освітніх закладів на Волині. 

Саме за їхньої дієвої участі було відкрито 

ряд нових шкіл. Вони також надавали фінан-

сову підтримку вже діючим, що в сприяло 

покращенню матеріального забезпечення на-

вчальних закладів, і не лише середніх, а й 

початкових та професійних. Це у свою чергу 

створювало умови для отримання освіти час-

тині дітей з незаможних родин. 

Саме органи місцевого самоврядування 

були ініціаторами відкриття у повітових міс-

тах Волинської губернії нових навчальних 

закладів, одночасно з цим вони значно збі-

льшували й фінансування освіти за рахунок 

міських бюджетів. 

Так, коли на початку ХХ ст. у м. Дубно на 

потреби народної освіти передбачалося виді-

лити з міського бюджету лише 300 руб. [9, 

арк. 19.-19 зв.], то через декілька років ситу-

ація у цьому повітовому місті докорінно змі-

нилася. Орган міського спрощеного самоуп-

равління прийняв рішення відкрити у місті 

чоловічу та жіночу гімназії. Було складено 
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кошторис даних начальних закладів. Зокре-

ма, для відкриття чоловічої гімназії було не-

обхідно 31 тис. руб., включаючи й оплату 

праці педагогічних працівників. Частину 

коштів на придбання приміщення для даного 

навчального закладу були готові виділити з 

міського бюджету. Міськими гласними було 

обґрунтовано доцільність відкриття цих на-

вчальних закладів у м. Дубно, надано гаран-

тії, що класи гімназій будуть наповнені уч-

нями. Це рішення було прийнято на зборах 

міських уповноважених [10, арк. 21 зв.-22]. 

Ініціативу щодо відкриття гімназії у місті 

підтримав і Волинський губернатор. При 

цьому він висловив застереження органу 

міського самоуправління, що обов’язковою 

умовою відкриття гімназії мала бути повна 

відповідність приміщення, придбаного для 

гімназії, існуючим для такого типу закладів 

вимогам [10, арк. 29-30]. 

Активна діяльність органів міського са-

моврядування давала позитивні результати. 

Кількість середніх навчальних закладів у 

Волинській губернії зростала. Коли станом 

на 1908 р. на Волині діяло 12 середніх при-

ватних і державних гімназій [11, с. 45-46], то 

у 1910 р. їх налічувалося уже 16 [12, с. 90]. 

На початку 1910-х рр. ситуація у сфері 

початкової освіти на Волині стала постійно 

поліпшуватися. Важливу роль у процесах 

розвитку початкової та професійної освіти 

відігравали повітові та губернське земства. 

Так, у 1913 р. на засіданні Ковельського по-

вітового земства обговорювали питання про 

виділення 5 тис. руб. на організацію й прове-

дення педагогічних курсів для вчителів зем-

ських і церковно-парафіяльних шкіл у м. 

Житомирі. Для вчителів, які відряджені на 

педагогічні курси, оплата, пов’язана з їхнім 

перебуванням у губернському місті мала 

здійснюватися за кошти земства [13, арк. 7-8]. 

Тоді ж було розглянуто і клопотання дирек-

тора Житомирського сільськогосподарського 

училища щодо виділення земством стипен-

дій для учнів з повіту. У Житомирській сіль-

ськогосподарській школі в той час здобували 

освіту 96 осіб, у тому числі 12 з Ковельського 

повіту. Губернське земство відділило 4 тис. руб. 

на утримання цього навчального закладу, що 

дало змогу звільнити від плати за навчання 

20 учнів. Але у зв’язку із зростанням кілько-

сті учнів, більшість із яких походили з неза-

можних родин, дирекція училища звернулася 

з клопотанням до земства збільшити фінан-

сування навчального закладу, що й було ви-

несено на розгляд земських зборів [13, арк. 28 

зв.-29 зв.]. 

Таким чином, на Волині земства відразу ж 

після початку своєї діяльності розпочали 

активну роботу, одним із напрямів якої був 

розвиток початкової та професійної освіти. 

Це створювало передумови не лише для зро-

стання мережі освітніх закладів у краї, а  

й поліпшення освітнього рівня серед дітей 

незаможних верств населення. 

У 1910-х рр. на Волині поряд з початко-

вими та церковно-парафіяльними школами 

почали відкриватися й земські. Цей процес 

наштовхнувся на певну протидію з боку  

чорносотенного духовенства, яке вбачало в 

ньому загрозу своєму домінуванню у церко-

вно-парафіяльних школах. За твердженням 

духовенства, під час відкриття земських 

шкіл та повітових училищ земські діячі «іг-

норували інтереси церковно-парафіяльних 

шкіл» і при зустрічах з батьками перекону-

вали селян у тому, що «земські школи кра-

щі», ніж церковно-парафіяльні. У результаті 

спостерігалося зростання кількості учнів у 

земських початкових школах, тоді як кіль-

кість дітей у церковно-парафіяльних школах 

зменшувалася. Це ускладнило діяльність 

церковно-парафіяльних шкіл, оскільки селя-

ни почали передавати кошти на утримання 

земських шкіл [14, с. 123-125]. 

Не бажаючи миритися з втратою своїх по-

зицій у системі початкової освіти та врахо-

вуючи негативне ставлення православного 

кліру до органів земського самоврядування, 

на сторінках свого пресового органу духо-

венство критикувало рівень викладання у 

земських школах. Особливе незадоволення 

викликало те, що вчителі земських шкіл час-

то спілкувалися з учнями їхньою рідною мо-

вою, яку служителі культу називали «мужи-

цькою». З цього приводу у «Волинських 

єпархіальних відомостях» писалося, що у 

земських школах вчителі у процесі спілку-

вання з учнями використовували українську 

мову, тоді як, наголошував автор статті, «ми 

б хотіли, щоб діти привчалися до російської 

мови» [15, с. 123]. Абсурдність такого зви-

нувачення полягала в тому, що в той період 

у Волинській губернії на було жодного на-
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вчального закладу, в якому навчання велося 

б українською мовою. Вся тогочасна освіта 

Волині була зрусифікована. Лише у німець-

ких колоніях та в єврейських приватних 

школах діти мали змогу вивчати рідну для 

них мову. 

У всіх повітах Волинської губернії після 

початку діяльності земські органи розпочали 

відігравати важливу роль у розвитку мережі 

навчальних закладів. 31 січня і 1 лютого 

1914 р. у м. Ізяславі було проведено VІІ Над-

звичайне земське зібрання. Одним із питань 

порядку денного було питання розвитку 

освіти в Ізяславському повіті. Було прийнято 

рішення щорічно вносити у кошторис пові-

тового земства «кошти на будівництво, об-

лаштування та ремонт шкіл». На зібранні 

повітова Земська управа взяла на себе зо-

бов’язання, що новозбудовані школи у май-

бутньому будуть використовуватися лише 

«за цільовим призначенням», а їхній ремонт 

та страхування здійснюватимуться коштом 

земства [16, с. 210]. 

Враховуючи ту обставину, що органи міс-

цевого самоврядування на Волині на початку 

ХХ ст. почали відігравати важливу роль у 

розвитку освіти, до цієї справи долучалися й 

інші структури. Так, 12 лютого 1914 р. на 

зборах товариства «Почаївський народний 

кредит» було прийнято рішення виділити з 

чистого прибутку товариства 200 руб. на 

чотири стипендії для учнів 2-класних Поча-

ївської, Новоставицької та Білозерської шкіл 

[17, с. 178]. Цілком зрозуміло, що кошти, 

виділені діячами чорносотенного Союзу ру-

ського народу (а дане товариство було під 

впливом цієї політичної структури), були 

незначними порівняно з тими, які виділяли 

органи місцевого самоврядування. Це було 

зроблено з єдиною метою: показати, що дана 

організація також займалася питанням фі-

нансування освіти. 

Напередодні та на початку Першої світо-

вої війни органи місцевого самоврядування 

продовжували фінансово підтримувати не 

лише діючі навчальні заклади, але й виділя-

ли значні кошти на будівництво та придбан-

ня приміщень для нових закладів освіти. Зо-

крема, у бюджеті Рівного на 1915 р. було 

заплановано виділити на утримання чолові-

чої гімназії 11 865 руб., на будівництво та 

придбання приміщень для закладів освіти – 

24 тис. руб., утримання міських початкових 

училищ – 5 150 руб. 40 коп. та ряд інших 

видатків спрямованих на освітню галузь [18, 

арк. 5-5 зв.]. Ковельська повітова земська 

управа планувала витратити на потреби осві-

ти у повіті у 1915 р. – 59 667 руб. 23 коп., а в 

наступному 1916 р. – 61 853 руб. 79 коп. [19, 

арк 1 зв. – 2]. Аналогічні тенденції прогляда-

лися і в інших повітах Волинської губернії. 

Проте варто зауважити, що багато з цих 

планів щодо розширення мережі початкових 

та середніх шкіл на Волині так і не було реа-

лізовано у зв’язку з початком ведення у 1915 р. 

активних бойових дій та території губернії. 

Отже, як бачимо, напередодні та на поча-

тку Першої світової війни органи місцевого 

самоврядування Волині поступово збільшу-

вали фінансування освіти, що сприяло роз-

ширенню мережі освітніх закладів. Однак, 

незважаючи на ці позитивні тенденції, знач-

на кількість дітей шкільного віку не мали 

змоги навчатися. В середніх навчальних за-

кладах через високу плату за навчання освіту 

отримували лише діти заможних жителів 

краю. 

Таким чином, на початку ХХ ст. органи 

місцевого самоврядування відігравали важ-

ливу роль у розвитку освіти на Волині. Саме 

завдяки їхній діяльності у краї поступово 

зростала кількість середніх навчальних за-

кладів, відкривалися нові професійні школи. 

Все це було можливим лише за умови зрос-

тання фінансування освітньої галузі з бю-

джетів повітових міст, повітових та губерн-

ського земств. Однак у різних повітах ці 

процеси проходили далеко не рівномірно, що 

насамперед було зумовлено різними фінан-

совими можливостями органів місцевого  

самоврядування. Незважаючи на позитивні 

зрушення, частина дітей шкільного віку не 

мала змоги отримувати навіть початкову 

освіту. 
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J. Tsetsyk 

 

EFFECT OF LOCAL GOVERNMENT VOLYN THE DEVELOPMENT 

OF EDUCATION EARLY TWENTIETH CTNURY 

 

Based on original sources and scientific works analyzed the role of local governments in the development of 

education in the Volyn province in the early twentieth century. It was found that due to their activities in the province 

gradually increased network of educational institutions. Proved that by funding education from local budgets amount of 

different types of training increased. Despite this positive trend in much of the poor population of the region was unable 

to receive an education, and many children do not attend school and continue to remain illiterate. 

It also local authorities have initiated opening in county towns of Volyn province new schools at the same time they 

also greatly increased education funding by the city budget. In secondary schools education children received only 

wealthy inhabitants of the province because of high tuition fees. 

So in the early twentieth century. Local governments played an important role in the development of education in 

Volyn. It is thanks to their work in the province gradually increased the number of secondary schools, opened new 

professional school 

Key words: Volyn province, local governments, educational institutions. 
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